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1 2021-06-22+23 - Als de hamer valt

Als de hamer valt…

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van
de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vonden de raadsvergadering
van 22 en 23 juni niet in de raadzaal plaats, maar digitaal.
De vergadering was te volgen via de livestream van de gemeente Berkelland.
Vanwege de tijd werd de vergadering geschorst en hervat op 23 juni.
Hieronder in het kort de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.
In de raadsvergadering van 22 juni heeft de gemeenteraad besloten:














De door de Auditcommissie op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet jo art. 10 Wet
openbaarheid van bestuur aan de raad opgelegde geheimhouding op het plan van
aanpak en de offerte te bekrachtigen; Stolwijk-Kelderman accountants B.V. te
benoemen als accountant als bedoeld in artikel 213 Gemeentewet voor de boekjaren
2021- 2023 onder voorbehoud van zorgvuldige afronding van de gunningsprocedure;
in te stemmen met de door het college noodzakelijk te verrichten privaatrechtelijke
handelingen ter uitvoering van dit besluit.
In te stemmen met de concept begroting 2022 van het Openbaar Lichaam
Crematoria Twente en geen zienswijze hierop in te dienen.
In te stemmen met de concept begroting 2022 van Erfgoedcentrum Achterhoek en
Liemers (ECAL) en geen zienswijze hierop in te dienen.
In te stemmen met de concept begroting 2022, het voorstel nieuw beleid en de
jaarstukken 2020 van GGD Noord- en Oost Gelderland (GGD NOG) en geen
zienswijze hierop in te dienen.
In te stemmen met het uitvoeren van onderzoeken voor het huisvesten van Kardinaal
Alfrinkschool en De Marke onder één dak in Neede Oost; hiervoor een
voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar stellen en dit dekken vanuit de
reserve onderwijshuisvesting, daarnaast in te stemmen met het laten uitvoeren van
een onderzoek naar de meest optimale en gewenste fysieke (gebouwelijke)
facilitering van het bewegingsonderwijs en binnensport in Neede. Hiervoor een
krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen en voor de dekking een beroep te doen
op het budget onvoorzien.
Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en van de begroting 2022 en geen
zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van de Omgevingsdienst Achterhoek.
In te stemmen met de programmabegroting 2022 van de Regio Achterhoek,
onderdeel programma 1 Smart Governance en programma 4 Bedrijfsvoering en
rente; kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Regio Achterhoek en geen
zienswijze in te dienen.
De regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer vast te stellen.
In te stemmen met de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van Stadsbank
Oost Nederland, geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2020 en de
Stadsbank Oost Nederland daarover te informeren.
Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020, van het overzicht van reacties
op de Kadernota 2022-2025 en geen zienswijze te geven op de concept













programmabegroting 2022-2025 van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland
(VNOG).
Kennis te nemen van de Verantwoordingsrapportage sociaal domein 2020. In te
stemmen om de volgende projecten waar kosten aan verbonden zijn vanaf 2022 op
te nemen als onderdeel van ons regulier beleid: POH-Jeugd (€ 135.000),
Berkellandwijzer (€ 25.000), Inhuis Steungezinnen (€ 20.000), Preventie Platform
Jeugd (€ 50.000). De middelen die hiervoor op jaarbasis nodig zijn (€ 230.000) te
bekostigen vanuit het programma Zorg voor wie dat nodig heeft en daarmee op te
nemen in de structurele begroting.
De behandeling van het Integraal huisvestingsplan onderwijs project Sint Jozefschool
in Rietmolen uit te stellen tot de raadsvergadering van 21 september.
In te stemmen met het inrichtingsplan samen aan het stuur.
Geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2020 en de Sociale Dienst Oost
Achterhoek (SDOA) daarover informeren.
In te stemmen met de begroting 2022 van SDOA en de volgende zienswijze naar
voren brengen: Het werkleerbedrijf spant zich maximaal in om de doelstellingen te
realiseren binnen de nog beschikbaar te stellen rijksbudgetten. Het werkleerbedrijf
levert optimale dienstverlening aan haar klanten en werkt daarbij vanuit de bedoeling.
Het werkleerbedrijf zet zich in voor een duidelijke informatievoorziening en een pro
actieve en ondersteunende dienstverlening aan gemeenten
In te stemmen met Amendement A-21-08 en het volgende beslispunt toe te voegen:
Het Werkleerbedrijf dekt de extra kapitaallasten als gevolg van de verbouwing binnen
de eigen begroting.
Kennis te nemen van het plan van aanpak vrijkomende agrarische bebouwing. In te
stemmen met het ontwikkelen van de sloopvoucher regeling, met het ontwikkelen van
de subsidieregeling sloop landschapsontsierende gebouwen voor groen, met het
ontwikkelen van Rood voor Rood 2.0, met het herijken van het functieveranderingsbeleid ´functies zoeken plaatsen zoeken functies´ uit 2006 en met het verruimen van
de voorwaarden van de subsidieregeling sloop overtollige bebouwing buitengebied
Berkelland 2019.
Motie M-21-08 over plan van aanpak vrijkomende agrarische bebouwing te
verwerpen.
Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021 vast te stellen.
In te stemmen met de positieve insteek van het college op het principeverzoek van
de melkveehouder uit Eibergen om, met gebruikmaking van de mogelijkheden die de
kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw bieden, incidenteel woonruimte toe te
voegen in het buitengebied, om een unieke kans te benutten. De initiatiefnemer uit te
nodigen om een bestemmingsplanherziening aan te vragen voor het toestaan van
vier extra woningen, wanneer het melkveebedrijf aan de Brinkweg 2 in Eibergen is
verplaatst.

In de raadsvergadering van 23 juni heeft de gemeenteraad besloten:
 De jaarstukken 2020 van gemeente Berkelland vast te stellen;
Amendement A-21-09 aan te nemen over het positieve resultaat van de jaarrekening:
Het positieve resultaat van de jaarrekening van € 6.895.000 voor € 1.018.000 over te
hevelen voor een aantal projecten; € 1.101.000 toe te voegen aan de reserve
bouwgrondexploitatie; € 3.776.000 toe te voegen aan de reserve
onderwijshuisvesting en € 1.000.000 terug te geven aan de inwoners die onroerend
zaak belasting plichtig zijn.
 Amendement A-21-10 over het overhevelen van het positieve resultaat van de
jaarrekening te verwerpen.
 De Verordening sociaal domein Berkelland 2021 te wijzigen per 1 juli 2021.
 Te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het afwijken van het geldende
bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het bouwen van stallen
en het plaatsen van een mestsilo op het perceel Walemaatweg 2 in Geesteren.
 Motie M-21-07 vreemd aan de agenda over opheffen niet actief beveiligde
overwegen (NABO’s) Loorsteeg en Reurinkweg Ruurlo aan te nemen.

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen
rechten ontleend worden. Op de website www.gemeenteberkelland.nl kunt u de volledige
teksten van de genomen besluiten vinden.
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1 2021-06-22 Ingekomen stukken en toezeggingen - gewijzigde versie (in rood)

Gewijzigde versie in rood

Raadsvergadering

:

22 juni 2021

Agendapunt

Onderwerp

:

Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen

Meer informatie bij

:

Griffie

Telefoon

: 6

: 0545-250 805

De volgende aan de raad gerichte stukken zijn ontvangen:
A. Ingekomen stukken
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Afdoeningsvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Brief van inwoner Geesteren over ervaringen bouwaanvraag procedure (190368)
E-mail van Raad van Bestuur Sensire over terugblik 2020 (190074);
E-mail en bijlagen over totaalplan spoor (192002);
Brief en bijlagen van Duurzaam Beltrum, Zondelen in Berkelland en
BerkellandEnergie over Herijking RODE en Res 1.0 Maatschappelijke Tender
(192268);
Uitnodiging Orange the World campagne 2021 (192244);
Motie gemeente Vaals over Huishoudelijke hulp WMO (193824);
Motie gemeente Vaals over een verbod op verkoop van confetti en serpentines
(193821);
Brief van FNV over reactie Samen aan het stuur (195343);
Mail van inwoner over uitrol 5G (195429);
Brief van Stadsbank Oost Nederland over ontwikkelingen binnen de afdeling
beschermingsbewind (197514);
Mail van Bomenstichting Achterhoek over landjepik in de Achterhoek (181715)

2. Correspondentie van het college van BenW / afdoeningsvoorstel: voor
kennisgeving aannemen
1. Brief van het college van BenW over ondersteuning verkenning warmtenet Borculo
(185906);
2. Brief van het college van BenW over Binnensport Eibergen beweegt mee (162385);
3. Brief van het college van BenW over 1e kwartaalrapportage 2021 SDOA (190357);
4. Brief van college van BenW over inspraak voorontwerp bestemmingsplan
Buitengebied Beijershorstdijk 1 Borculo 2021 (20248);
5. Brief van college van BenW over start keukentafelgesprekken buitengebied (180740);
6. Brief van college van BenW over update informatievoorziening coronacrisis in
Berkelland (26283);
7. Brief van college van BenW over ALV VNG (195439);
8. Brief van college van BenW over beleidsregels supermarkten (188440);
9. Brief van college van BenW over klimaatadaptatie en stresstesten Berkelland
(181858).
10. Brief van college van BenW over lijst met lopende omgevingsvergunningen met een
uitgebreide procedure juni 2021 (15369)
11. Brief van college van BenW over haalbaarheidsonderzoek tiny houses (185313);
12. Brief van college van BenW over integrale wijkaanpak (175776);
13. Brief van college van BenW met reactie van college op het accountantsverslag over
2020 (195319)
3. Raad / commissie / griffie
1. Ontslagbrief van Paul Knuvers als commissielid (fractie GroenLinks) per 01-06-2021.
4. Afdoeningsvoorstel: voor advies in handen stellen van het college
5. Afdoeningsvoorstel: ter afdoening in handen stellen van het college
1. Brief namens bewoners 't Loo over speeltuin 't Loo te Ruurlo (190686);

2. Brief van bezwaarmakers tegen het HAND festival op de locatie ’t Galgenveld
(192057);
3. Brief van stichting Omwonenden VS Windturbines (SOVW) over planning herijking
RODE (176930).
4. Brief van SolarEnergyWorks met reactie op motie ‘Regie in de energietransitie’
(26240)
B. Mededelingen
C. Toezeggingen raad (bijgewerkt t/m 16-03-2021)
Nr.

Omschrijving toezegging

1.

Jaarlijkse evaluatie
beleidskader Muziek-,
Kunst- en Cultuuronderwijs
in de commissie Sociaal.

2.

3.

4.

Datum
toezegging
15-05-2018

Team (PM)

N.a.v. ingetrokken motie
M-18-28 / Voorstel meer
biodiversiteit in het
landschap

06-11-2018

Gebiedsteam
(HH)

Bomenverordening
bespreken met inwoners en
belangenorganisaties en
komen tot zo breed
mogelijk gedragen (nieuwe)
bomenverordening
Terugmelden aan raad
over afronding van de wijk
ABCTA, en op welke wijze
compensatie is gezocht
voor verloren bomen /
groen voor woningbouw

24-11-2020

Opdrachtgever
Groen (AO)

16-3-2021

Gebiedsteam
(HH)

Opdrachtgeverschap
Beleid (JW)

Streefdatum
gereed
De evaluatie is
in 2019
onderdeel van
het proces om
te komen tot
een nieuwe
visie op cultuur
(zie
programma
‘Cultuur is van
iedereen’).
Tweede
kwartaal 2021
Wordt
meegenomen
in het op te
stellen
biodiversiteitsplan.
Q3 2021

2022?

D. Stand van zaken aangenomen en overgenomen moties per juni 2021
Nog niet ontvangen

Datum gereed

7 Hamerstuk / Aanbesteding accountantdiensten
1 Dossier 36140 voorblad

Raadsvergadering
Dossiernummer

136140

Vertrouwelijk

Ja

Vergaderdatum

22 juni 2021

Agendapunt

7

Omschrijving

Hamerstuk / Aanbesteding accountantdiensten

Geagendeerd

Vergaderdatum

Raadsvergadering

22 juni 2021

Voorgesteld besluit

8 Hamerstuk / Crematoria Twente (OLCT) Begroting 2022
1 Dossier 2730 voorblad.pdf

Raadsvergadering
Dossiernummer

2730

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

22 juni 2021

Agendapunt

8

Omschrijving

Hamerstuk / Crematoria Twente (OLCT) Begroting
2022

Geagendeerd

Vergaderdatum

Raadsvergadering

22 juni 2021

Voorgesteld besluit

Besluit
In te stemmen met de concept begroting 2022 van het Openbaar Lichaam Crematoria
Twente en geen zienswijze hierop in te dienen.

1 Voorstel en besluit - Crematoria Twente (OLCT) Begroting 2022

Zaaknummer

:

182729

Raadsvergadering

:

22-06-2021

Onderwerp

:

Crematoria Twente (OLCT) Begroting 2022

Collegevergadering
Portefeuillehouder
Steller

:
:
:

04-05-2021
Wethouder H.J. Bosman
Busz, Elma, Team Opdrachtgeverschap
A

tel.

:

0545-250228

Te nemen besluit
1. Instemmen met de concept begroting 2022 van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente en
geen zienswijze hierop indienen.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
Op de begroting van een gemeenschappelijke regeling is het mogelijk een zienswijze in te
dienen wanneer de visie van uw raad afwijkt van de concept begroting. Dit voorstel is gemaakt
om te constateren of er een afwijkende visie is.
Argumentatie
1.1 De concept begroting komt overeen met de verwachting.
1.2 De jaarrekening 2020 en de begroting 2022 voldoen aan de eisen gesteld door de
Gemeenschappelijke Regeling. De stukken geven op hoofdlijnen weer hoe het Openbaar
Lichaam Crematoria Twente de doelstellingen uit de jaarrekening en begroting heeft
gerealiseerd en zal realiseren.
1.3 De solvabiliteit van Crematoria Twente B.V. heeft er toe geleid dat over 2020 geen dividend
wordt uitgekeerd. Voor 2022 zal er wel dividend uitgekeerd worden is de verwachting. Dit zal
overigens voor Berkelland om een gering bedrag gaan.
Kanttekeningen en risico’s
n.v.t.
Financiën
In 2022 zal er dividendopbrengst zijn voor de deelnemende gemeenten. Gezien de geringe
deelname vanuit Berkelland zal dit voor Berkelland een zeer gering bedrag zijn.
VN verdrag rechten van mensen met een beperking
Communicatie
Het Openbaar Lichaam Crematoria Twente wordt van het besluit op de hoogte gebracht.
Initiatief, participatie en rol gemeente
n.v.t.
Planning en evaluatie
n.v.t.
Alternatieven
In te vullen door Griffie:
Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 bespreekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0
stemmen voor,
stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen

n.v.t.
Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering

:

22-06-2021

De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 04-05-2021;
besluit:

In te stemmen met de concept begroting 2022 van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente en
geen zienswijze hierop in te dienen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 22-06-2021
de griffier,

de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel
Onderwerp

:

Crematoria Twente (OLCT) Begroting 2022

Twaalf gemeenten werken samen in een gemeenschappelijke regeling Crematoria Twente
(OLCT). Zij zien lijkbezorging en daarmee ook cremeren als een publieke taak. De exploitatie
van de crematoria wordt uitgevoerd door een zelfstandige organisatie, Crematoria Twente B.V.
De resultaten vloeien terug naar de gemeenschap.
Crematoria Twente beschikt over 4 locaties: Enschede, Almelo, Borne en Oldenzaal. Hier vinden
crematies en afscheidsbijeenkomsten plaats. Ook is er mogelijkheid om de as te verstrooien of
om een urn bij te zetten in een urnengraf of -nis.
In Haarlo is in 2017 crematorium Hart van Berkelland geopend. Dit hoort niet bij de Crematoria
Twente. Mede daardoor is het aantal crematies vanuit gemeente Berkelland bij de crematoria
Twente sterk afgenomen.
In 2020 was het aantal crematies bij crematoria Twente toegenomen tot 4059. Het aantal
crematies uit Berkelland is verder gedaald, dit waren er in 2020 19.
Het Openbaar Lichaam Crematoria Twente is een gemeenschappelijke regeling.
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling stelt de begroting en de jaarrekening
vast. Wel zijn de gemeenteraden van de betrokken gemeenten op grond van de wet
gemeenschappelijke regelingen bevoegd om zienswijzen in te dienen op de concept-begroting.
We hebben de concept-begroting 2022 en de jaarrekening 2020 ontvangen.
Op de jaarrekening kan door de gemeenteraad geen zienswijze worden ingediend. Deze stukken
zijn ter info.
Jaarrekening 2020 gemeenschappelijke regeling
De jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling OLCT is als bijlage toegevoegd.
De solvabiliteit van Crematoria Twente B.V. heeft er toe geleid dat over 2020 geen dividend
wordt uitgekeerd. Daarmee kunnen de kosten van het OLCT ook niet gedekt worden uit de
dividendopbrengsten. De kosten worden nu gedekt uit de algemene reserve van het OLCT.
Jaarrekening 2020 B.V.
Naast de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling, is er de jaarrekening van de B.V..
De jaarrekening 2020 van de B.V. ligt vertrouwelijk ter inzage bij onze vertegenwoordiger in het
algemeen bestuur, dit is wethouder H.J. Bosman.
Begroting 2022
De Begroting 2022 van het OLCT is als bijlage toegevoegd. Het voornemen is om wel dividend
uit te keren, dit is naar rato van het aantal crematies dat vanuit de deelnemende gemeenten
plaatsvindt. De deelname vanuit Berkelland was in 2020 19 crematies, terwijl er totaal 4059
crematies hebben plaatsgevonden. Verwachting is volgens de begroting dat er in totaal €
359.538 wordt uitgekeerd aan alle gemeenten samen.
Ontwikkelingen OLCT
Het OLCT is bezig met een kadernota. Aan de hand van deze nota kan binnenkort door de
deelnemende gemeenten worden aangegeven of zij willen blijven deelnemen in de huidige vorm,
of een andere voorkeur hebben. Vanuit Berkelland wordt nog zeer weinig gebruik gemaakt van
de crematoria van Crematoria Twente. Aan de hand van de nog door het OLCT vast te stellen
kadernota, is het daarom een overweging om eventueel de deelname te beëindigen.

1 Begroting OLCT 2022

12 April 2021

OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE
BEGROTING 2022
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Wierden, 12 april 2021
Aan het algemeen bestuur
van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)
Postbus 43
7640 AA WIERDEN

Betreft: Aanbieding begroting 2022
Geacht bestuur,
Voor u ligt de begroting 2022.
De begroting is opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
De programmabegroting
Deze begroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting.
Het beleidsdeel van de begroting bestaat uit een programmaplan met een beschrijving
van het te realiseren programma en de paragrafen.
T.a.v het programma dient een drietal vragen te worden beantwoord:
1. Wat wil het OLCT bereiken?
2. Wat gaat het OLCT daarvoor doen?
3. Wat mag dat kosten?
Op grond van het BBV dienen in de begroting en de rekening een aantal verplichte
paragrafen te worden opgenomen. Dit betreft:
1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
De verplichte paragrafen onder 1, 3 en 7 zijn op het OLCT niet van toepassing.
In de beleidsbegroting wordt ingegaan op de resterende verplichte paragrafen.
Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten zijn bij de samenstelling van deze begroting in aanmerking
genomen:
- Prijsstijgingen voor door derden te leveren goederen en/of diensten van 2,3%
(incl. correctie voorgaande jaren);
- Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben;
- Resultaten uit deelnemingen worden als bate opgenomen op het moment waarop
het dividend betaalbaar gesteld wordt;
- De begroting van de Crematoria Twente B.V. over 2020 (deze vormt de basis
voor het in 2022 geraamde resultaat uit deelnemingen);
- De besluitvorming inzake het dividendbeleid van Crematoria Twente BV dd. 27-2-14.
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Begrotingsuitkomst
Primitieve begroting
De begroting 2022 sluit met een voordelig saldo van baten en lasten van
In vergelijking met de begroting 2021 betekent dit een toename van het
saldo van baten en lasten met €
1,749- .
Deze afname is als volgt samen te vatten:

€

359,538 .

Begroot
2022

Begroot
2021

Afwijking

15,462

17,210

1,749

15,462

17,210

1,749

0
375,000

0
375,000

0
0

Totaal baten

375,000

375,000

0

Saldo van baten en lasten

359,538

357,790

1,749

Baten
375,000
375,000
375,000
375,000

Saldo
359,538
359,183
358,819
358,447

Lasten
3.5.1

Ingeleend personeel

Totaal lasten
Baten
5.1
5.2

Rente
Dividenden en winsten

Meerjarenbegroting
De meerjarenramingen laten voor de komende jaren het volgende beeld zien:
Lasten
15,462
15,817
16,181
16,553

2022
2023
2024
2025
Voor een specificatie wordt verwezen naar paragraaf 3.3.

Bestemming begroot saldo van baten en lasten 2022
Voorgesteld wordt het begrote saldo van baten en lasten als volgt te bestemmen:
Uitkeren aan de deelnemende gemeenten

Voor het overige wordt verwezen naar de toelichting bij de begroting.
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€

359,538

€

359,538

2. Beleidsbegroting 2022
2.1 Programma
Het OLCT kent slechts één programma: het algemeen bestuur.
Hoofdkenmerken van dit programma zijn de volgende bestuursproducten:
bestuursorganen en bestuursondersteuning.
Wat wil het OLCT bereiken?
Het zorgdragen voor de continuïteit van een crematoriumvoorziening ten behoeve van het
verzorgingsgebied. Het handhaven van de kwaliteit van deze crematoriumvoorziening op
minimaal het huidige niveau.
Wat gaat het OLCT daarvoor doen?
Het OLCT wil de doelstelling bereiken door het houden van de aandelen van
Crematoria Twente B.V.
Wat mag dat kosten?
De kosten van de exploitatie van de crematoria komen ten laste van de B.V.
De kosten die ten laste van het OLCT komen zijn kosten die samenhangen met het algemeen
bestuur van de gemeenschappelijke regeling.
Samengevat:
Rekening
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
Kosten programma
algemeen bestuur
€ 14,418
€
17,210
€
15,462
2.2 Paragrafen
2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële
positie van het OLCT. Met het begrip weerstandsvermogen wordt bedoeld: het vermogen om
niet-structurele financiële risico's te kunnen opvangen.
Het weerstandsvermogen bestaat uit de weerstandscapaciteit versus de risico's waarvoor
geen voorzieningen zijn getroffen. De berekening van de weerstandscapaciteit is hierna
opgenomen. Verder zijn ook de risico's opgenomen.
Reserves en voorzieningen
De cijfermatige onderbouwing van de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen
is opgenomen in de staat reserves en voorzieningen.
Uit dit overzicht blijkt dat de per 1 januari 2022 geraamde totale reserves
€
1,578,624
bedragen. Er zijn geen voorzieningen. De algemene reserve per 1 januari 2022 wordt
geraamd op
€
3,689 .
Weerstandscapaciteit
Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit 2022 is het vrij aanwendbaar gedeelte binnen
de algemene reserve van belang. Voor 2022 betekent dit een weerstandscapaciteit van
€ 3,689 .
Risico's
Hieronder worden de risico's vermeld waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van
materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
De bedrijfsrisico's van CT BV vormen indirect een risico voor het OLCT omdat deze
consequenties kunnen hebben voor de hoogte van het dividend dat het OLCT ontvangt en de
waarde van de deelneming.
De meeste bedrijfsrisico's van CT BV zijn afgedekt door middel van procedures en verzekeringen.
Te denken valt aan het risico van schadeclaims. Dit risico is door midddel van procedures
tot een minimum gereduceerd. Tevens is voorzien in een aansprakelijkheidsverzekering.
Een ander risico betreft het risico van inkomstenderving in geval van brand. Voor dit risico is een
bedrijfsschadeverzekering afgesloten.
Onder bedrijfsrisico's wordt ook verstaan de ontwikkelingen van de markt.
Hier tekent zich een risico af in de vorm van vestiging van een concurrent binnen het
verzorgingsgebied. In 2012 is daarom door de aandeelhouder ingestemd met een
spreidingsstrategie van CT BV.
Door de benodigde investeringen zal het geprognosticeerde resultaat uit deelneming weliswaar
afnemen, maar na enkele jaren weer toenemen tot het oude niveau.
Op 27 februari 2014 heeft de aandeelhouder besloten tot een gewijzigd dividendbeleid, naar
aanleiding van de strategische plannen van CT BV.
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2.2.2 Financiering
Toezicht Provincie
De provincie heeft beleidskaders vastgesteld voor het houden van toezicht op de
financiën van de gemeenschappelijke regelingen. Er is een wettelijke inzendplicht voor
onder meer de begroting, begrotingswijzigingen en de jaarrekening.
Kasgeldlimiet
Op basis van de voorliggende begroting is er voor 2022 een kasgeldlimiet van
€ 31.000,-- toegestaan. Bij het samenstellen van de begroting is er sprake van
een overschot aan vlottende middelen, waardoor de ruimte dus groter is dan de
genoemde limiet.
Kasgeldstroom
Er is geen sprake van een kasgeldstroom.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Uitzettingen met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar vinden niet plaats.
Langlopend vreemd vermogen
Er is geen sprake van langlopend vreemd vermogen, noch van een behoefte
hieraan. Derhalve zijn er met betrekking tot de langlopende schulden geen
problemen te verwachten in het kader van de wet Fido.
2.2.3 Bedrijfsvoering
Bij het overdragen van de bedrijfsvoering van de crematoria aan Crematoria
Twente B.V. per 1 januari 2000 zijn ook de meeste functies van een normale
bedrijfsvoering bij het OLCT verdwenen. Wat overblijft is de bestuurlijke
organisatie en de (financieel) administratieve organisatie. Deze laatste functie is
uitbesteed, daar het OLCT geen eigen personeel (meer) in dienst heeft.
In het jaar 2004 is door het algemeen bestuur de financiële en de
controleverordening vastgesteld. Deze verordeningen zijn begin 2011 opnieuw door
de accountant beoordeeld. De verordeningen bleken nog te voldoen.
2.2.4 Verbonden partijen
Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en risico's is
het van belang aandacht te schenken aan rechtspersonen waarmee het OLCT
een bestuurlijke en financiële band heeft.
Het Openbaar Lichaam Crematoria Twente is een gemeenschappelijke regeling
waaraan 12 gemeenten in Twente en de Achterhoek deelnemen. De
gemeenschappelijke regeling is laatstelijk in 2016 gewijzigd.
Het OLCT is voor haar deelnemende gemeenten een verbonden partij.
De partijen waaraan het OLCT is verbonden:
Gemeente Almelo
Gemeente Hof van Twente
Gemeente Berkelland
Gemeente Losser
Gemeente Borne
Gemeente Oldenzaal
Gemeente Dinkelland
Gemeente Tubbergen
Gemeente Enschede
Gemeente Wierden
Gemeente Haaksbergen
Crematoria Twente B.V.
Gemeente Hengelo
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3. Financiële begroting 2022
3.1 Overzicht van begrote

Categorie

Omschrijving

Werkelijke
uitgaven
2020

Geraamde
uitgaven
2021

Geraamde
uitgaven
2022

14,418

17,210

15,462

0

0

0

357,790

359,538

375,000

375,000

0 Bestuur en ondersteuning
0.4 Overhead
3.5.1

Ingeleend personeel

3.8

Overige goederen en diensten

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
6.0

Exploitatiesaldo

(14,418)

Totaal

0
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baten en lasten 2022

Categorie

Omschrijving

Werkelijke
inkomsten
2020

Geraamde
inkomsten
2021

Geraamde
inkomsten
2022

0.5 Treasury
5.1

Rente

0

0

0

5.2

Dividenden en winsten

0

375,000

375,000

0

375,000

375,000

Totaal

Pagina 6

3.2 Toelichting op het overzicht van begrote baten en lasten 2022

Categorie

Omschrijving

Werkelijke
uitgaven
2020

Geraamde
uitgaven
2021

Geraamde
uitgaven
2022

3.5.1

Ingeleend personeel

14,418

17,210

15,462

9,918
2,500
2,000
14,418

10,085
4,540
2,586
17,210

10,317
2,500
2,645
15,462

Werkelijke
uitgaven
2020

Geraamde
uitgaven
2021

Geraamde
uitgaven
2022

177

0

200

Bankkosten
Overige kosten

177
0

0
0

200
0

Totaal

177

0

200

Betreft:
Secretariaatskosten
Accountantskosten
Administratieve dienstverlening
Totaal

Categorie

3.8

Omschrijving

Overige goederen en diensten
Betreft:
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Categorie

6.0

Omschrijving

Geraamde
uitgaven
2021

Geraamde
uitgaven
2022

(14,418)

357,790

359,538

Lasten
Baten

14,418
0

17,210
375,000

15,462
375,000

Saldo

(14,418)

357,790

359,538

(14,418)
(14,418)

357,790
357,790

359,538
359,538

Werkelijke
inkomsten
2020

Geraamde
inkomsten
2021

Geraamde
inkomsten
2022

0

0

0

Werkelijke
inkomsten
2020

Geraamde
inkomsten
2021

Geraamde
inkomsten
2022

0

375,000

375,000

Exploitatiesaldo

Werkelijke
uitgaven
2020

Dit bedrag is als volgt samen te vatten:

Bestemming saldo:
Uitkering aan deelnemende gemeenten

Categorie

5.1

Categorie

5.2

Omschrijving

Rente

Omschrijving

Dividenden en winsten
Resultaat uit deelnemingen

Op 27 februari 2014 heeft de aandeelhouder van CT, met instemming van het algemeen bestuur
van het OLCT, onder meer besloten dat vanaf 2016 jaarlijks ten minste € 375.000 aan dividend
wordt uitgekeerd voor zover de solvabiliteit en de uitkeringstoets dit toelaten.
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3.3 Meerjarenraming 2022 - 2025
Lasten
Ingeleend personeel
Baten
Rente
Dividenden en winsten
Saldo

2022

2023

2024

2025

15,462
15,462

15,817
15,817

16,181
16,181

16,553
16,553

0
375,000
375,000

0
375,000
375,000

0
375,000
375,000

0
375,000
375,000

359,538

359,183

358,819

358,447

Bij deze meerjarenraming is uitgegaan van een gemiddelde prijsstijging van 2,3% per jaar.
Op 27 februari 2014 heeft de aandeelhouder van CT, met instemming van het algemeen bestuur
van het OLCT, onder meer besloten om vanaf 2016 jaarlijks een basisdividend van minimaal
€ 375.000 uit te keren aan de aandeelhouder(s) voor zover de solvabiliteit en de uitkeringstoets
dit toelaten, eea. ongeacht het resultaat van CT.
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4. Financiële positie

4.1 Geprognosticeerde Balans

Volgnr.

Activa

1.

Vaste activa
Financiële vaste activa

12/31/2021

12/31/2022

1,574,935

1,574,935

3,689

3,689

1,578,624

1,578,624

Vlottende activa
9.

Liquide middelen

Totaal

Pagina 10

per 31 december 2022

Volgnr.

Passiva

2.

Reserves en voorzieningen.
Reserve deelneming
Overige reserves

Totaal
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12/31/2021

12/31/2022

1,574,935
3,689

1,574,935
3,689

1,578,624

1,578,624

4.2 Toelichting geprognosticeerde balans per 31 december 2022
Activa
Vaste activa
Het betreft de aandelen van Crematoria Twente B.V.
Vlottende activa
De liquide middelen zijn berekend als het saldo van de passiva-posten minus de vaste activa.
Passiva
Overige reserves
De reserves bestaan uit de reserve deelneming (de 100% deelneming in Crematoria Twente B.V.)
en de algemene reserve.

4.3 Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve/voorziening

1

Saldo
12/31/2021

Vermeerderingen
2022

Verminderingen
2022

Saldo
12/31/2022

5

7

8

9

Reserves
Reserve deelneming
Algemene reserve

1,574,935
3,689

0
0

0
0

1,574,935
3,689

Totaal

1,578,624

0

0

1,578,624
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4.4 Financiële kengetallen
Het BBV kent een vijftal voorgeschreven financiële kengetallen. Voor zover van toepassing zijn deze hieronder
opgenomen voor het Openbaar Lichaam Crematoria Twente.
Kengetal

Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen
Solvabiliteitsratio
Structurele exploitatieruimte

Begroting
2022

0%
0%
100%
96%

Begroting Begroting
Begroting 2025
2023
2024

0%
0%
100%
96%

0%
0%
100%
96%

0%
0%
100%
96%

Gezien de beperkte omvang van de gemeenschappelijke regeling is geen beoordeling en normering van de
kengetallen opgenomen. Er is sprake van een beperkte exploitatie en balans.
Er is een structureel positief resultaat door de dividenduitkering vanuit het resultaat van de deelneming.
De uitkering van het positieve exploitatiesaldo aan de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke
regeling is niet als last opgenomen.
Netto schuldquote
Dit kengetal is de netto schuld ten opzichte van de totale inkomsten. Deze netto schuldquote geeft een indicatie
van het aandeel rentelasten en aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de schuld, des te meer rente en
aflossing. Daardoor wordt de begroting minder flexibel.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Indien een deel van de schuld is aangetrokken om leningen aan derden mee te financieren worden deze ten
opzichte van het vorige kengetal buiten beschouwing gelaten.
Solvabiliteitsratio
Dit is het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen.
De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen vermogen.
Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal is het saldo van de structurele baten en lasten ten opzichte van de totale inkomsten.
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Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur
van
OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

Enschede,

De voorzitter,

De secretaris,

A. Prins

H. Th. Obbink
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1 Bijlage 1 Brief aan de raad

Aan de Raden van de deelnemende gemeenten van de
Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente.

Betreft: Jaarrekening 2020 en begroting 2022 OLCT

Wierden, 14 april 2021

Geachte leden van de raad,
Jaarrekening 2020 OLCT
Wij zenden u ter kennisneming de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling
Openbaar Lichaam Crematoria Twente.
De jaarrekening is door het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Crematoria
Twente vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 8 april jl.
Begroting 2022
Naast de jaarrekening treft u de ontwerpbegroting 2022 van het Openbaar Lichaam
Crematoria Twente aan.
De begroting 2021 zal op 24 juni 2021 aan het algemeen bestuur ter vaststelling worden
aangeboden. U wordt u in de gelegenheid gesteld om gedurende 8 weken zienswijzen in te
dienen bij het dagelijks bestuur. De eventueel ingediende zienswijzen zullen eveneens aan
het algemeen bestuur worden aangeboden.
Indien u op de ontwerpbegroting wilt reageren, verzoeken wij u om uw reactie uiterlijk 16 juni
2021 bij ons in te dienen.
Jaarrekening 2020 CT BV
De jaarrekening 2020 van de CT BV is via uw vertegenwoordiger in het algemeen bestuur in
te zien. Over de jaarrekening van de BV kunt u, gelet op het vertrouwelijke karakter, contact
opnemen met uw vertegenwoordiger in het algemeen bestuur.
Kadernotitie
Het algemeen bestuur werkt momenteel aan een nieuwe toekomstvisie. Daartoe is een
kadernotitie opgesteld. Over de behandeling van deze notitie zult u apart worden
geïnformeerd.

Openbaar Lichaam Crematoria Twente
Secretaris H.Th.Obbink p/a gemeente Wierden, postbus 43, 7640 AA Wierden
Telefoon: 0546 580977 / 06 23359291; mail: h.obbink@wierden.nl

Voor vragen over de stukken kunt u, bij voorkeur per mail, contact opnemen met
ondergetekende.
Namens het dagelijks bestuur,
H.Th. Obbink
Seretaris OLCT
Bijlagen:
jaarrekening 2020 Openbaar Lichaam Crematoria Twente
goedkeurende verklaring accountant
Begroting 2022 Openbaar Lichaam Crematoria Twente
i.a.a. de ambtelijk adviseurs van de deelnemende gemeenten

Openbaar Lichaam Crematoria Twente
Secretaris H.Th.Obbink p/a gemeente Wierden, postbus 43, 7640 AA Wierden
Telefoon: 0546 580977 / 06 23359291; mail: h.obbink@wierden.nl
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1. Inleiding

Algemeen
Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) stoelt op een Gemeenschappelijke Regeling, die door
12 regionale gemeenten met elkaar is aangegaan, tot stichting van één of meerdere crematoria in Twente.

Deelnemende gemeenten
Aan de Gemeenschappelijke Regeling nemen per 31 december 2020 de volgende gemeenten deel:
Almelo
Berkelland
Borne

Dinkelland
Enschede
Haaksbergen

Hengelo (O)
Hof van Twente
Losser

Oldenzaal
Tubbergen
Wierden

Bestuur
de bestuurssamenstelling is per 31 december 2020:
dagelijks bestuur
E.J.F.M. van Mierlo
Almelo
A.B.G.M. Koopman
Haaksbergen
mw. A. Prins
Losser
J.H. Coes
Wierden
mw. J.Nods
Enschede
overige bestuursleden:
M.J. Velten
mw. H.J. Bosman
B.Blokhuis
G. Gerrits
H.J. Scholten
mw. E.Zinkweg - Ankone
mw. U. Bekhuis - Groothuis

Borne
Berkelland
Dinkelland
Hengelo
Hof van Twente
Oldenzaal
Tubbergen

Als secretaris fungeerde de heer H.Th. Obbink
Exploitatieresultaat 2020
Het exploitatiesaldo over 2020 bedraagt -€ 14.594

.

In 2020 is er geen opbrengst uit deelneming (dividend) vanwege de financiële situatie bij de deelneming.
T.a.v. het exploitatiesaldo over 2020 stelt het dagelijks bestuur voor om het gehele exploitatiesaldo van - € 14.594
te onttrekken aan de algemene reserve. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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2. Jaarverslag over 2020
Hierna wordt via de programmaverantwoording en de paragrafen verantwoording
afgelegd over het in 2020 gerealiseerd beleid.

2.1 Programmaverantwoording
OLCT kent slechts één programma: het algemeen bestuur.
Hierna wordt ten aanzien van dit programma verantwoording afgelegd over het in
2020 gerealiseerd beleid.

2.1.1 Algemeen bestuur
Wat heeft OLCT bereikt?
De doelstelling van OLCT is het zorgdragen voor de continuïteit van een
crematoriumvoorziening ten behoeve van het verzorgingsgebied en het handhaven
van de kwaliteit van deze crematoriumvoorziening op minimaal het bereikte niveau.
Deze doelstelling is voor het verslagjaar bereikt.
Wat heeft OLCT daarvoor gedaan?
OLCT is (enig) aandeelhouder van Crematoria Twente B.V. (CT).
In 2020 is onder andere in de aandeelhoudersvergadering de jaarrekening 2019
van de vennootschap vastgesteld.

Wat heeft het gekost?

Baten
Lasten
Saldo

Realisatie
2020

Raming
2020

0
14.594
-14.594

375.155
16.873
358.282
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2.2 Paragrafen
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een 7-tal paragrafen voor te weten:
1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
De paragrafen 1, 3 en 7 zijn op OLCT niet van toepassing en zijn derhalve
niet opgenomen.

2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Weerstandscapaciteit
Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit 2020 is, uitgaande van het in stand
houden in de huidige omvang van de reserve deelneming, de vrij aanwendbare
algemene reserve van belang. Voor 2020 betekent dit een weerstandscapaciteit van
-€ 10.905
.
Risico's
Hieronder worden de risico's vermeld waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en
die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
De bedrijfsrisico's van CT vormen indirect een risico voor het OLCT omdat deze
consequenties kunnen hebben voor de hoogte van het dividend dat het OLCT
ontvangt.
De meeste bedrijfsrisico's van CT zijn afgedekt door middel van procedures en
verzekeringen. Te denken valt aan het risico van schadeclaims. Dit risico is d.m.v.
een kwaliteitsmanagementsysteem tot een minimum gereduceerd. Tevens is
voorzien in een aansprakelijkheidsverzekering.
Een ander risico betreft het risico van inkomstenderving in geval van brand. Voor
dit risico is een bedrijfsschadeverzekering afgesloten.
Onder bedrijfsrisico's wordt ook verstaan de ontwikkelingen van de markt.
Hier tekent zich een risico af in de vorm van vestiging van een concurrent
binnen het verzorgingsgebied. Wanneer dit risico zich voordoet kan dit
gevolgen hebben voor de toekomstige dividenduitkeringen van CT.
In 2012 is besloten tot het treffen van maatregelen om de kans op dit risico
te verkleinen. Deze maatregelen zijn in 2020 geëffectueerd.
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2.2.2 Financiering
(Bedragen per 31/12/2020
x € 1.000,--)
Omvang vlottende korte schuld:
opgenomen gelden < 1 jaar
schuld in rekening courant
Vlottende middelen:
contanten in kas
tegoeden in rekening courant
overige uitstaande gelden < 1 jaa
Toets kasgeldlimiet:
overschot vlottende middelen
toegestane kasgeldlimiet
ruimte onder kasgeldlimiet

Begroot

Werkelijk

Verschil

0
0

0
0

0
0

0
16
0

0
3
0

0
13
0

-16
31
47

-3
31
34

-13
0
13

2.2.3 Bedrijfsvoering
De voorzitter en de secretaris voeren de Gemeenschappelijke Regeling uit.
Het Dagelijks Bestuur bereidt die zaken voor waarover in het Algemeen Bestuur
een besluit moet worden genomen.
De directeur van de deelneming wordt voor de vergaderingen van het dagelijks
bestuur uitgenodigd. Hij vervult een adviserende rol.
De Raad van Commissarissen (RvC) van de deelneming wordt uitgenodigd de vergaderingen van het Algemeen Bestuur bij te wonen. De RvC vervult een adviserende rol.
In de bestuursvergadering van OLCT wordt het standpunt van de Gemeenschappelijke
Regeling als aandeelhouder van CT in de Algemene vergadering van Aandeelhouders
bepaald.
2.2.4 Verbonden partijen
Openbaar Lichaam Crematoria Twente is een Gemeenschappelijke Regeling
waaraan 12 gemeenten in Twente en de Achterhoek deelnemen.
De Gemeenschappelijke Regeling is laatstelijk per januari 2016 gewijzigd.
OLCT is voor haar deelnemende gemeenten een verbonden partij, omdat
elke gemeente zowel een financieel als een bestuurlijk belang heeft in OLCT.
Het gaat om de gemeenten Almelo, Berkelland, Borne, Dinkelland, Enschede,
Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Wierden.
Crematoria Twente B.V. is voor OLCT een verbonden partij, omdat OLCT
zowel een financieel als een bestuurlijk belang heeft in deze vennootschap.
OLCT bezit namelijk 100% van de aandelen van de vennootschap en heeft hierdoor
via de Algemene vergadering van Aandeelhouders zeggenschap in de onderneming.
Op deze wijze kan OLCT haar doelstelling nastreven.
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3. Jaarrekening over 2020

3.1 Balans per

Activa

31-12-2020
€

31-12-2019
€

Vaste activa
Financiële vaste activa
Deelneming

1.574.935

1.574.935

0

0

2.799

10.971

1.577.734

1.585.906

Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Overige vorderingen
Liquide middelen
Banksaldo

Totaal
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31 december 2020

Passiva

31-12-2020
€

31-12-2019
€

Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Reserve deelneming

-10.905
1.574.935

3.689
1.574.935

13.704

7.282

0

0

1.577.734

1.585.906

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar
Overige nog te betalen posten
Aan deelnemende gemeenten uit te betalen:
exploitatieresultaat 2018 minus reeds uitbetaald voorschot

Totaal
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3.2 Overzicht van baten

Omschrijving

Personeel van derden

Werkelijke
uitgaven
2020
€

Geraamde
uitgaven
2020
€

Werkelijke
uitgaven
2019
€

14.418

16.873

11.922

177

0

132

Saldo

-14.594

358.282

-12.054

Totaal

0

375.155

0

Overige goederen en diensten
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en lasten over 2020

Omschrijving

Werkelijke
inkomsten
2020
€

Geraamde
inkomsten
2020
€

Werkelijke
inkomsten
2019
€

Rente

0

155

0

Resultaat uit deelnemingen

0

375.000

0

Totaal

0

375.155

0
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3.3 Toelichtingen

3.3.1 Kasstroomoverzicht 2020
2020
Betalingen aan leveranciers
Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-8.172
-8.172

Betaalde/Ontvangen interest
Ontvangen dividend en dividendbelasting

0
0

Kasstroom uit operationele activiteiten

0
-8.172

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0
0

Betalingen aan deelnemende gemeenten

0

Nettokasstroom

-8.172

3.3.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit
Begroting en Verantwoording daarvoor geeft.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op
basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld,
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De deelneming wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de
waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs
zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet
noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen
en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment
waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten uit deelneming en
eventuele overige opbrengsten enerzijds en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar
toe te rekenen kosten anderzijds.
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3.3.3 Toelichting op de balans per 31 december 2020
Algemeen
De activiteiten van Openbaar Lichaam Crematoria Twente bestaan voornamelijk uit
het beheer van de aandelen van Crematoria Twente B.V.
Activa
Vaste activa
Financiele vaste activa
Deelneming
Boekwaarde per 31 december 2020

1.574.935

Dit betreft de 100% deelneming in Crematoria Twente B.V.
Vlottende activa
Overige vorderingen
Te ontvangen dividendbelasting
Te ontvangen rente
Saldo per 31 december 2020

0
0
0

Liquide middelen
Banksaldo
Saldo per 31 december 2020

2.799

Dit betreft het saldo op de rekening courant en spaarrekening bij ING Bank.
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Saldo per 31 december 2020
Reserve deelneming
Saldo per 31 december 2020

-10.905
1.574.935
1.564.030
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Het verloop in 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Saldo
31-12-2019

Toevoeging

Onttrekking

Saldo
31-12-2020

Algemene reserve
Reserve deelneming

3.689
1.574.935

0
0

14.594
0

-10.905
1.574.935

Totaal

1.578.624

0

14.594

1.564.030

De reserve deelneming betreft dat deel van het eigen vermogen dat is vastgelegd in de
deelneming Crematoria Twente B.V.
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3.3.4 Financiële kengetallen
Het BBV kent een vijftal voorgeschreven financiële kengetallen. Voor zover van toepassing zijn deze
hieronder opgenomen voor Openbaar Lichaam Crematoria Twente.
Kengetal

Realisatie 2020

Netto schuldquote

geen inkomsten

Begroting 2020

4%
4%
100%
96%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen geen inkomsten
99%
Solvabiliteitsratio
Structurele exploitatieruimte
geen inkomsten

Gezien de beperkte omvang van de Gemeenschappelijke Regeling is geen beoordeling en normering
van de kengetallen opgenomen. Er is sprake van een beperkte exploitatie en balans. Er is
een structureel positief resultaat door de dividenduitkering vanuit het resultaat van de deelneming.
De uitkering van het positieve exploitatiesaldo aan de deelnemende gemeenten in de
Gemeenschappelijke Regeling is niet als last opgenomen.
Netto schuldquote
Dit kengetal is de netto schuld ten opzichte van de totale inkomsten. Deze netto schuldquote geeft
een indicatie van het aandeel rentelasten en aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de schuld,
des te meer rente en aflossing. Daardoor wordt de begroting minder flexibel.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Indien een deel van de schuld is aangetrokken om leningen aan derden mee te financieren worden
deze ten opzichte van het vorige kengetal buiten beschouwing gelaten.
Solvabiliteitsratio
Dit is het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal.
De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen vermogen.
Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal is het saldo van de structurele baten en lasten ten opzichte van de totale inkomsten.
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3.3.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2020

Omschrijving

Personeel van derden

Werkelijke
uitgaven
2020
€

Geraamde
uitgaven
2020
€

Werkelijke
uitgaven
2019
€

14.418

16.873

11.922

9.918
2.500
2.000

9.887
4.451
2.535

6.922
5.000
0

14.418

16.873

11.922

Betreft:
Secretariaatskosten
Accountants- en advieskosten
Administratieve dienstverlening
Totaal

Omschrijving

Overige goederen en diensten

Werkelijke
uitgaven
2020
€

Geraamde
uitgaven
2020
€

Werkelijke
uitgaven
2019
€

177

0

132

Bankkosten
Overige kosten

177
0

0
0

82
50

Totaal

177

0

132

Betreft:
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Omschrijving

Saldo van baten en lasten

Werkelijke
uitgaven
2020
€

Geraamde
uitgaven
2020
€

Werkelijke
uitgaven
2019
€

-14.594

358.282

-11.982

0
14.594

375.155
16.873

72
12.054

-14.594

358.282

-11.982

Dit bedrag is als volgt samen te vatten:
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten

Omschrijving

Rente

Omschrijving

Resultaat uit deelnemingen

Werkelijke
inkomsten
2020
€

Geraamde
inkomsten
2020
€

0

Werkelijke
inkomsten
2020
€

155

Geraamde
inkomsten
2020
€

0

375.000
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Werkelijke
inkomsten
2019
€
0

Werkelijke
inkomsten
2019
€
0

3.3.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Het normenkader rondom de "Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke
Sector" (WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-000 104920.
De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader op 19 juni 2014 aangenomen
door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is de Aanpassingswet WNT
als onderdeel van het normenkader gehanteerd.
In verband hiermee dient de beloning van de topfunctionarissen in de jaarrekening openbaar
te worden gemaakt.
Als topfunctionarissen voor de WNT worden bij OLCT aangemerkt de leden van het
Algemeen Bestuur:
De bestuurssamenstelling in 2020:
Dagelijks Bestuur:
de heer E.J.F.M. van Mierlo
mw. J.Nods
de heer A.B.G.M. Koopman
mevrouw A. Prins
de heer J.Coes

Almelo
Enschede
Haaksbergen
Losser
Wierden

Overige bestuursleden:
de heer M.J. Velten
mevrouw H.J. Bosman
de heer B. Blokhuis
de heer G. Gerrits
de heer H,.J. Scholten
mevrouw E. Zinkweg - Ankone
mw. U. Bekhuis- Groothuis

Borne
Berkelland
Dinkelland
Hengelo
Hof van Twente
Oldenzaal
Tubbergen

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemenden gemeenten benoemen
elk één lid van het Algemeen Bestuur.
De bestuursleden van OLCT ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning van OLCT.
Door OLCT worden geen onkostenvergoedingen uitbetaald.
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3.3.7 Analyse saldo van baten en lasten 2020 ten opzichte van de begroting 2020
Het saldo van baten en lasten over 2020 is € 371.000 lager dan de raming over 2020.
De belangrijkste afwijking ten opzichte van de begroting zijn (bedragen zijn afgerond):
Voordelen
Lagere kosten personeel van derden

4.000
4.000

Nadelen
Minder dividend ontvangen van deelneming

375.000
375.000

Per saldo

-371.000
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4. Controleverklaring
Deze pagina's zijn gereserveerd voor de controleverklaring.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur
van het
OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

Enschede,

De voorzitter,

De secretaris,

A.J. Prins

H.Th.Obbink

1 Bijlage 3 Controleverklaring accountant jaarrekening 2020 OLCT

Eshuis
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELLIKE ACCOUNTANT
Aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling OLCT
A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente
(OLCT) te Enschede gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
•

geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling
OLCT (verder: OLCT) op 31 december 2020 in overeenstemming met Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV);

•

zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de
gemeenschappelijke regeling OLCT.

De jaarrekening bestaat uit:
•

de balans per 31 december 2020;

•

het overzicht van baten en lasten over 2020;

•

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het Controleprotocol
Wet normering topinkomens (WNT) 2020 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor
de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van OLCT zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet
hebben gecontroleerd of er wet of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNTplichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Porr

Eshuis
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel
bepaald op € 145. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor
onzekerheden 3% van de totale bruto lasten, zoals voorgeschreven in 2.1 van het Bado. Daarbij zijn voor de
controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteits-voorschriften gehanteerd zoals
vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2020.
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers
van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 van het Bado.
Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan het bestuur alle tijdens onze controle geconstateerde
afwijkingen rapporteren.
B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die
bestaat uit:
•

het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;

•

de inhoudsopgave, de bestuurlijke boodschap en het bestuurlijk besluit.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen bevat. Met
onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in
overeenstemming met het BBV.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de directie en het bestuur voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met het BBV. De directie is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de
in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de
begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van
de gemeenschappelijke regeling.
In dit kader is de directie tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Yistl=
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de financiele positie voldoende is om de
gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te
vangen. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden, waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de risico's kunnen worden opgevangen, toelichten in de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiele verslaggeving van
de gemeenschappelijke regeling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beinvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het BBV, het
Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico's
o
o

dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen;

•

het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een
afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
gemeenschappelijke regeling;

•

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiele verslaggeving, de gebruikte
financiele rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

•

het vaststellen dat de door de directie gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat
is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn, waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar

Eshuis
financiele risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat,
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van
onze controleverklaring;
•

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

•

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Enschede, 8 april 2021
Eshuis Registeraccountants B.V.

Was getekend: drs. E. Dijkgraaf RA
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1 Raadsvoorblad - Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) begroting 2022

Raad
Zaaknummer:182463
BEGROTINGEN GEMEENSCHAPPELIJK REGELINGEN

Naam
gemeenschappelijke
regeling
Betreft

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)

Programma/product
Context (wat doet de
regeling voor onze
gemeente/doelstellingen)

Cultuur is van Iedereen
De hoofdtaak van het ECAL, opgericht als gemeenschappelijke
regeling op 1 juli 2011, is het uitvoeren van de wettelijke taken op
basis van de Archiefwet 1995.
Daarnaast bestaan de niet-wettelijke taken vooral uit het uitdragen
en onder de aandacht brengen en houden van onze regionale
cultuurhistorische identiteit. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in het
organiseren van cursussen, workshops en lezingen in Doetinchem,
maar ook op locatie. Het ECAL is coalitiepartner in de
cultuurcoalitie van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek
In deze periode van vier jaar (2019-2022) zal geen digitaal archief
formeel worden overgedragen. De bijdrage van de deelnemers in
deze vier jaar staat vast en is gebaseerd op het aantal meters
overgedragen en nog over te dragen fysiek archief.
Ten aanzien van de bedrijfsvoering laat het ECAL zien een
professioneel kennis- en informatiecentrum te zijn die volgens de
geldende regels en procedures verantwoording aflegt aan de
betrokken partijen.

Belangrijkste
zaken/relevante
ontwikkelingen
(o.a. opvallende
zaken/nieuw beleid,
gemeentelijke invloed)

Doelrealisatie (is/wordt
het doel gehaald dat de
gemeenschappelijke
regeling beoogt te
realiseren?)
Financiële gevolgen
(totaal of bijdrage per
inwoner)

Andere gevolgen (niet
financieel, denk aan:
doelbereiking, overleg,

Begroting

-

De gevraagde bijdrage voor 2022 a € 256.179,- kan volledig gedekt
worden uit de begroting.
De meerjarenbegroting over de periode 2019-2022 laat een klein
positief saldo zien. Het totaal van de uitgaven van het ECAL
bedraagt € 1.695.659,- in het jaar 2022. De bijdrage blijft voor de
gemeente Berkelland over de periode 2019-2022 jaarlijks gelijk
(€ 256.179,-)
De lasten liggen op dezelfde lijn als begroot voor 2021. Een stijging
van de apparaats- en personeelskosten is daarbij meegerekend.
De baten komen van de deelnemers, de niet-Wgr gemeenten, de
provincie en donateurs en giften. Daarnaast zijn er inkomsten uit
cursussen, lezingen en rondleidingen.
Het weerstandsvermogen van het ECAL is voldoende, ondanks het
gegeven dat de deelnemende gemeenten aansprakelijk zijn voor
de kosten. Het bedrag van de algemene reserve lijkt wellicht hoog,
maar gezien de vierjaarscyclus loopt de reserve weer terug naar
het gewenste niveau. Voor 2021 en 2022 is immers een tekort
begroot.
Voor de goedkeuring van de begroting door de Provincie
Gelderland is dit de programmabegroting van het begrotingsjaar
2022 plus een prognose van de drie voortschrijdende jaren.

efficiëntie, ambtelijke
inzet)

Advies college
Achterliggende stukken
(ter inzage bij de griffie)
Portefeuillehouder
Meer informatie bij:

Hiermee is de werkwijze voor vaststelling van de begroting t.o.v.
voorgaande jaren iets aangepast. (Eén meerjarenbegroting over 4
jaar, zonder verdere prognose na het 4e jaar). Met de toevoeging
van de prognose wordt aan de BBV regels voldaan. Dit staat los
van het feit dat er in 2022 een nieuwe meerjarenbegroting over
2023-2026 zal worden opgesteld. Dat is ook het moment waarop
wordt beslist over een eventuele aanpassing van het tarief op basis
waarvan de bijdrage per gemeente is vastgesteld voor de jaren
2019-2022. De in deze programmabegroting 2022 opgenomen
doorkijk naar de jaren 2023 e.v. is derhalve slechts een prognose.
Instemmen
Wethouder H.J. Bosman
R.J. Oostendorp (tel. 0545250397)

Graag reactie voor 10-06-2021 per e-mail bij R.J. Oostendorp
(R.Oostendorp@gemeenteberkelland.nl)
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Brief aan de colleges van B&W

Doetinchem

: dinsdag 13 april 2021

Ons kenmerk

: 2021-U-0036/FS/HV

Onderwerp

: aanbieding concept begroting 2022

Bijlage

: -1-

Geacht college,

Hierbij ontvangt u de concept begroting Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2022.
Deze begroting maakt deel uit van de meerjarenbegroting 2019-2022.
De concept begroting 2022 is 18 maart jl. door het Dagelijks Bestuur vastgesteld.
Wij verzoeken u de begroting, na behandeling in uw college, voor te leggen aan de gemeenteraad
ten behoeve van de zienswijze. Conform de planning zal de begroting in de vergadering van het
Algemeen Bestuur van het Erfgoedcentrum 17 juni a.s. worden besproken.
Mocht de concept begroting nog aanleiding geven tot vragen, dan kunt u deze richten tot de
directeur, mevrouw F. Siero.
Wij zien uw zienswijze met betrekking tot deze begroting met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur

F. Siero,
directeur

historisch onderzoek │ archiefbeheer │ erfgoededucatie │ acquisitie │ publicaties │ streektaal │ bibliotheek │ archiefinspectie
IJsselkade 13
7001 AN Doetinchem
Postbus 686
7000 AR Doetinchem

t. 0314787078
e. info@ecal.nu
i. www.ecal.nu
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INLEIDING
Voor u ligt de programmabegroting 2022 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en
Liemers.
Het Erfgoedcentrum is opgericht als gemeenschappelijke regeling (Wgr) op 1 juli 2011
en heeft tot doel:

a. het overeenkomstig de Archiefwet beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen
van archiefbewaarplaatsen van de deelnemende en andere overheidslichamen;
b. het toezicht door de streekarchivaris op het beheer van de niet naar de centrale
archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers en andere
overheidslichamen als hiervoor genoemd onder a.;
c. het in stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed in het gebied van de
Achterhoek en de Liemers in de ruimste zin van het woord;
d. het binnen en in het verlengde van de onder a. tot en met c. omschreven doelstellingen,
ontplooien van activiteiten die direct en aanwijsbaar de financieel-economische positie
van het Erfgoedcentrum ten goede komen.
Het programma heeft voor het grootste deel betrekking op de uitvoering van de
wettelijke taken die de 8 gemeenten, die aan de Wgr Erfgoedcentrum deelnemen,
hebben op basis van de Archiefwet 1995 (AW1995).
De niet wettelijke taken die het Erfgoedcentrum uitvoert hebben betrekking op taken c.q.
activiteiten met betrekking tot het onder de aandacht brengen en houden van de cultuur
historie van de regio, ofwel de Regionale Identiteit. Deze taken worden uitgevoerd voor
de gehele regio Achterhoek en Liemers. Bijdragen voor de uitvoering van deze taken
komen van de 8 aan de Wgr deelnemende gemeenten, de gemeenten Doesburg,
Lochem en Zevenaar, de Provincie Gelderland, de donateurs van het Erfgoedcentrum
en de Stichting Vrienden erfgoed Staring.
Het Erfgoedcentrum heeft een programmabegroting van 2019 t/m 2022. Ten behoeve
van goedkeuring van de begroting door de Provincie Gelderland is dit de
programmabegroting van het begrotingsjaar 2022 plus een prognose van de drie
voortschrijdende jaren. Hiermee is de werkwijze voor vaststelling van de begroting t.o.v.
voorgaande jaren iets aangepast. (Eén meerjarenbegroting over 4 jaar, zonder verdere
prognose na het 4e jaar). Met de toevoeging van de prognose wordt aan de BBV regels
voldaan. Dit staat los van het feit dat er in 2022 een nieuwe meerjarenbegroting over
2023-2026 zal worden opgesteld. Dat is ook het moment waarop wordt beslist over een
eventuele aanpassing van het tarief op basis waarvan de bijdrage per gemeente is
vastgesteld voor de jaren 2019-2022. De in deze programmabegroting 2022 opgenomen
doorkijk naar de jaren 2023 e.v. is derhalve slechts een prognose.
Tot 2022 zal geen of nauwelijks digitaal archief formeel door de gemeenten worden
overgedragen. Daarom heeft het bestuur besloten de bijdragen van de 8 Wgr
gemeenten ook voor de begroting tot 2022 te baseren op het aantal meter aan het
Erfgoedcentrum overgedragen en over te dragen archief (bij hantering van de
overbrengingstermijn van 20 jaar conform de AW1995). De hoogte van deze bijdragen
zijn in principe voor 4 jaar (2019-2022) vastgezet.
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Het is de taak en verantwoordelijkheid van de zorgdrager, ofwel de gemeente c.q.
gemeenschappelijke regeling, de archieven over te dragen conform de normen en eisen
die de Archiefwet en het Erfgoedcentrum daaraan stellen.
De bijdragen van de overige gemeenten en de Provincie Gelderland komt geheel ten
goede aan de uitvoering van niet-archieftaken. Verwachting is dat de bijdragen van de
niet aan de Wgr deelnemende gemeenten de komende jaren enigszins gelijk zullen
blijven.
In het kader van het SmpG programma van de Provincie is een subsidiebijdrage
vastgesteld voor de jaren 2017 tot en met 2020. Omdat bij het opstellen van de
(meerjaren)begroting niet bekend was of voor 2021 en 2022 ook subsidie zou worden
verleend is voor die jaren de inschatting gemaakt dat de subsidiebijdrage hetzelfde zou
blijven. Dit geldt ook voor de prognose van de daaropvolgende jaren.

Programmabegroting ECAL 2022

6

PROGRAMMA ERFGOEDCENTRUM
Wat wil het Erfgoedcentrum bereiken?
Uitvoeren van de archiefwettelijke taken conform de bepalingen van de Archiefwet 1995,
de plaatselijke archiefverordeningen en Besluit informatiebeheer, voor de 8 gemeenten
die deelnemer zijn in de Wgr Erfgoedcentrum en voor het Waterschap Rijn en IJssel (op
basis van in 2014 gesloten Dienstverleningsovereenkomst). De Archiefwet 1995 bepaalt
dat de archieven in goede, geordende en toegankelijke staat moeten worden gebracht,
beheerd en behouden. Tevens moet er door de gemeentelijke archiefinspecteur toezicht
worden gehouden op de niet-overgedragen archieven.
Het Erfgoedcentrum zet zich in voor het in stand houden en bevorderen van het
cultureel erfgoed in de regio Achterhoek en Liemers in al haar facetten door middel van
organiseren van activiteiten en verzamelen van specifieke collecties (o.a. beeldmateriaal, documentatie en bibliotheek).
Het Erfgoedcentrum wil een professioneel kennis- en informatiecentrum zijn voor
iedereen die meer wil weten over de specifieke cultuur historie van de regio ofwel de
regionale identiteit van zowel de Achterhoek als de Liemers. Door het organiseren van
activiteiten worden grote en diverse doelgroepen bereikt die daardoor (meer) interesse
krijgen in en zich bewust worden van de cultuur/cultuur historie van de regio en daarmee
worden gestimuleerd daar zelf ook een actieve rol in te gaan spelen.

Wat gaat het Erfgoedcentrum daarvoor doen?
1. archieven en collecties in ‘goede staat’ brengen, beheren en behouden:
1.1. zorgdragen voor goedgekeurde archiefbewaarplaats (conform wet- en
regelgeving)
1.1.1. het beheren van de archiefbewaarplaats voor fysiek archief (analoog
archief): papier, perkament, foto- en filmmateriaal)
1.1.2. het beheren van de archiefbewaarplaats voor digitaal archief, het
zogenaamde e-depot, voor gedigitaliseerd (i.h.k.v. substitutie) en ‘digital
born’ archief.
1.2. restauratie en conservering:
1.2.1. kwetsbare en veel geraadpleegde stukken restaureren en digitaliseren
1.2.2. materieel verzorgen archieven en collecties
 verpakken in zuurvrije en weekmakervrije materialen
 archieven ontdoen van schadelijke materialen (paperclips, nietjes
schadelijk plastic, etc.)
 aanbrengen van etiketten op dozen en dossiers.
2. archieven en collecties in ‘geordende staat’ brengen, beheren en behouden:
2.1. in beheer zijnde archieven en collecties beschrijven door vervaardigen van
(nadere) toegangen
2.1.1. inventarisatie van archieven en collecties
 inventarissen (toegangen) vervaardigen op nog niet geïnventariseerde bestanden
2.1.2. vervaardigen van nadere toegangen (indexen) op veel geraadpleegde
bronnen (o.a. notarieel archief en fotocollecties)
2.1.3. Mogelijk maken van raadpleging van specifieke bronnen door maken
van transcripties (vertalingen van oude handschriften) van
middeleeuwse stukken.
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3. archieven en collecties in ‘toegankelijk staat’ brengen, beheren en behouden:
het beschikbaar stellen van in beheer zijnde archieven en collecties; fysiek via de
studiezaal en digitaal via de website (‘virtuele studiezaal’)
3.1. studiezaal is 30 uur per week open en adequaat bemenst
3.1.1. ondersteuning en begeleiding van bezoekers bij onderzoek
3.1.2. ten behoeve van raadpleging, brengen en halen van archiefstukken uit
het depot
3.2 contentbeheer website
3.2.1. uitbreiden digitaal te raadplegen bestanden (zowel images als
toegangen, indexen, transcripties etc.)
3.2.2. toevoegen en actualiseren informatie/hulp bij onderzoek
3.3. afhandelingen van verzoeken om informatie, telefonisch of schriftelijk
(mail of brief)
3.4. verzorgen van uitleningen t.b.v. gemeenten conform afspraken.
4. uitvoeren van de archiefwettelijke inspectietaak uitgevoerd door de
gemeentelijke archiefinspecteurs:
4.1. toezicht houden op niet-overgedragen archiefbescheiden
4.2. toezicht houden op overbrenging van te bewaren archieven naar de
archiefbewaarplaats (Erfgoedcentrum)
4.3. audits uitvoeren en gevraagd en ongevraagd advies geven op het gebied van
archief- en informatiebeheer
4.4. vernietigingslijsten beoordelen.
5. In stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed
5.1. In stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed d.m.v. activiteiten
5.1.1. Bijeenkomsten organiseren (lezingen, rondleidingen, open dagen,
filmavonden, boekpresentaties, exposities, enz.)
5.1.2. Cursussen en workshops organiseren
5.1.3. Inzetten van social media: facebook, twitter, instagram en LinkedIn
5.1.4. Als coalitiepartner in het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek projecten
(laten) uitvoeren ten behoeve van het versterken en zichtbaar maken
van de culturele identiteit en de leefbaarheid van de Achterhoek met
als dragers cultuur, erfgoed en amateurkunst
5.1.5. Zelfstandig en in samenwerking met andere partijen – binnen de
provincie en interprovinciaal (provincies Overijssel, Drenthe en
Groningen) – activiteiten en projecten initiëren en/of uitvoeren die
gericht zijn op het in stand houden van het Nedersaksisch.
5.2. In stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed d.m.v. verzamelen,
vervaardigen, beheren en beschikbaar stellen van literatuur en documentatie
5.2.1. Het beheren van de bibliotheek; collectie zo compleet en actueel
mogelijk houden
5.2.2. Uitgeven van cultuur historisch magazine Oer (4x per jaar, i.s.m.
Waterschap Rijn en IJssel en Regionaal Archief Zutphen)
5.2.3 Uitgeven van publicaties op het gebied van cultuur historie van de regio;
uitgevoerd via aan het Erfgoedcentrum gelieerde uitgeverij de Mr. H.J.
Steenbergen-stichting.
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PROGRAMMA OVERHEAD
Tot het programma overhead behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en
ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:
- Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- Personeel en organisatie;
- Informatievoorziening en automatisering;
- Facilitaire zaken en huisvesting;
- Managementondersteuning primair proces.
De kosten voor het programma overhead zijn terug te vinden in Bijlage 1 van deze
programmabegroting. Hierin zijn alle kosten uitgesplitst per voorgeschreven programma.
De totale overhead kosten voor het begrotingsjaar 2022 worden begroot op € 759.859.
Voor verdere informatie verwijzen we naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
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ALGEMENE FINANCIËLE BESCHOUWING
Wat kost het?
In €
Baten
Lasten
Saldo

2022

2023

2024

2025

2022-2025

1.640438
1.695.659

1.782.461
1.730.005

1.783.811
1.764.657

1.786.661
1.803.050

6.993.371
6.993.371

- 55.221

52.456

19.154

- 16.389

0

De baten komen voort uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten, de niet-Wgr
gemeenten, de Provincie Gelderland, donateurs en giften. Ook zijn er inkomsten uit
activiteiten als cursussen, lezingen en rondleidingen.
Daarnaast zijn er met twee organisaties dienstverleningsovereenkomsten; detachering
van een archivaris t.b.v. Huis Bergh en een overeenkomst met het Waterschap Rijn en
IJssel voor het uitvoeren van de wettelijke archiefbeheertaken.

Incidentele baten en lasten
Het Erfgoedcentrum heeft geen incidentele baten en lasten.

Geprognosticeerde balans

Activa per 31 december

Materiele vaste activa
Financiële vaste activa

2022

2023

2024

2025

387.973

361.614

335.255

308.896

10.485

10.510

10.560

10.610

Vlottende activa

296.784

335.938

247.894

228.252

Totaal activa

695.242

708.062

593.709

547.758

2022

2023

2024

2025

123.276

175.732

194.886

178.497

0

0

0

0

Vaste schulden met rentelooptijd > 1 jaar

397.732

356.647

221.661

190.587

Vlottende passiva

174.235

175.682

177.162

178.674

Totaal activa

695.242

708.062

593.709

547.758

Passiva per 31 december

Eigen vermogen
Voorzieningen
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Toelichting op de lasten in de begroting 2022
Zie bijlage 2 voor een specificatie van de werkbegroting.
De kosten in de begroting 2022 liggen op dezelfde lijn als begroot voor 2021. (als
onderdeel van de meerjarenbegroting 2019-2022).
Personeelskosten
Voor personeelskosten is in de begroting 2022 een stijging van 2,5% opgenomen ten
opzichte van de begroting 2021.
Apparaatskosten
De apparaatskosten zijn in de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021
minimaal gestegen. Grootste post betreft huur huisvesting waar op basis van het
huurcontract rekening wordt gehouden met jaarlijkse indexering van 1,5%.
Magazine Oer
De kosten voor uitgave van magazine OER komen in de begroting op € 0. Dit komt
doordat de uitgave wordt gefinancierd uit de inkomsten van de donateurs, losse
verkoop, abonnementen en de bijdragen door het Waterschap Rijn en IJssel, het
Regionaal Archief Zutphen en een bijdrage van de Stichting Vrienden Erfgoed Staring.
De overige lasten in de begroting 2021 liggen op dezelfde lijn als begroot in het
voorgaande jaar.

Toelichting op de baten in de begroting 2022
Bijdrage gemeenten en provincie
De bijdrage van de Wgr gemeenten is gebaseerd op een meterprijs van € 131,75 m.b.t.
meter archief in beheer. Deze bijdrage zijn tot en met 2022 gelijk gebleven, gebaseerd
op de door de gemeenten opgegeven en geaccordeerde meters.
De kosten voor archiefbeheer t.b.v. gemeenschappelijke regelingen Regio Achterhoek,
Laborijn, RAL en Hameland worden op een zelfde manier berekend, op basis van
dezelfde meterprijs.
De verwachting is dat de bijdragen van de niet aan de Wgr deelnemende gemeenten in
2022 enigszins gelijk zullen blijven.
De bijdrage van de Provincie Gelderland is vastgesteld tot en met 2020. In het kader van
het SmpG programma van de Provincie is een subsidiebijdrage vastgesteld voor de
jaren 2017 tot en met 2020. Omdat bij het opstellen van de (meerjaren)begroting niet
bekend was of voor 2021 en 2022 ook subsidie zou worden verleend is voor die jaren de
inschatting gemaakt dat de subsidiebijdrage hetzelfde zou blijven. Dit geldt ook voor de
prognose van de daaropvolgende jaren.
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Overige
De overige baten betreft grotendeels inkomsten uit detachering Huis Bergh en de
dienstverleningsovereenkomst met het Waterschap Rijn en IJssel. Deze bedragen
worden jaarlijks geïndexeerd.
De rentebaten zullen in de toekomst nihil zijn, gezien de lage rentepercentages.
De overige baten liggen op dezelfde lijn als begroot in het voorgaande jaar.
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BEDRIJFSVOERING
Het Erfgoedcentrum wil een professioneel kennis- en informatiecentrum zijn op het
gebied van streekcultuur en -historie met verantwoord beheer en efficiënte inzet van
middelen. Verantwoording wordt conform voor gemeenschappelijke regelingen geldende
regels en procedures aan betrokken partijen afgelegd.
Om dit doel te bereiken zal het Erfgoedcentrum:
1. Volgens strikte planning, correct en tijdig jaarstukken aan betrokken partijen
aanleveren
2. Formatie en kwaliteiten van medewerkers optimaal benutten:
2.1. consequent voeren van kwartaal-, functionerings- en beoordelingsgesprekken
met sturing op verbeterpunten en ontwikkeling (persoonlijk en vakinhoudelijk)
2.2. teamtraining gericht op verbetering samenwerking
2.3. inzet van vrijwilligers ten behoeve van uitvoering van additionele taken
2.4. ondersteuning P&O-diensten van gemeente Doetinchem op basis van een
Service Level Agreement
3. T.b.v. de huisvesting worden depot-, kantoor- en studiezaalruimte gehuurd
4. Up-to-date netwerk, hard- en software hebben en houden door ondersteuning ICTdiensten van gemeente Doetinchem op basis van een Service Level Agreement.

Financiën
Zoals in de inleiding al is aangegeven zijn de bijdragen van de 8 Wgr gemeenten geheel
gebaseerd op het aantal meter dat deze gemeenten hebben overgedragen c.q. moeten
overdragen aan het Erfgoedcentrum (bij hantering van de overbrengingstermijn van 20
jaar conform de AW1995). Deze bijdrage wordt voor 4 jaar (2019-2022) vastgezet. Dat
houdt in dat in de periode 2019-2022 de meters aanwas van particuliere archieven in die
jaren niet zullen worden toegerekend aan een van de gemeenten.
Voor de komende jaren zal eind 2021 een nieuwe meting worden gedaan ten behoeve
van de bijdragen.
In bijlage 4 is een overzicht van alle archiefbestanden met toewijzing aan zorgdrager
opgenomen. Alle collecties en archieven die in de archiefbewaarplaats van het
Erfgoedcentrum zijn opgenomen vallen onder de Archiefwet 1995. Bijna alle separate
archiefbestanden zijn toegewezen aan een zorgdrager. Naast de 8 gemeenten zijn er
ook een aantal andere zorgdragers, namelijk de gemeenschappelijke regelingen
waarvan het Erfgoedcentrum de archieven beheert (Regio Achterhoek, Laborijn, RAL en
Hameland). Deze gemeenschappelijke regelingen betalen hiervoor dezelfde bijdrage per
meter als de gemeenten. Daarnaast zijn er enkele archiefbestanden die niet zijn toe te
wijzen aan één zorgdrager omdat dit collecties zijn die het hele werkgebied betreffen
zoals de algemene kaarten- en tekeningencollecties, beeld- en documentatiecollecties
en de bibliotheek. De omvang is naar rato toebedeeld aan de gemeentelijke
zorgdragers.
Voor de bekostiging van de niet-archiefwettelijke taken is het Erfgoedcentrum voor het
grootste deel, 85%, afhankelijk van derden. Het betreft de bijdragen van de niet Wgrgemeenten, de Provincie Gelderland, donateurs en Vrienden. Daarnaast worden voor
een aantal bijeenkomsten die worden georganiseerd sponsorbijdragen gevraagd van
diverse fondsen. Het risico dat de uitvoering van deze taken onder druk komt te staan
blijft bestaan. De gemeenten kunnen subsidie jaarlijks verminderen of stopzetten. De
Provincie heeft inmiddels ook subsidie toegezegd vanaf 2021,wat daarna gebeurd is
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moeilijk te voorspellen. Het aantal donateurs/Vrienden wordt ondanks alle inspanningen
om nieuwe donateurs en Vrienden te werven, langzamerhand minder.

Formatie
De omvang van het personeelsbestand, het aantal fte, zal gelijk blijven. Vanwege de
ontwikkelingen, zoals ontwikkeling e-depot en de aanwas van archieven zijn personele
wisselingen mogelijk maar dit zal niet leiden tot wijziging van het aantal fte.
Naast de medewerkers in vaste dienst zijn er bij het Erfgoedcentrum ca. 44 vrijwilligers
werkzaam. Zij worden ingezet voor de uitvoering van zogenaamde additionele taken;
ondersteuning van lopende projecten. Deze vrijwilligers krijgen behalve reiskostenvergoeding geen vergoeding anders dan een eindejaarscadeau en er wordt jaarlijks een
activiteit buitenshuis voor ze georganiseerd.

Omzetbelasting
In januari na afloop van een boekjaar dient opgave gedaan te worden voor het BTWcompensatiefonds van de voorheffingen omzetbelasting in gemaakte kosten en
gepleegde investeringen. Dit is van toepassing op het programma Erfgoedcentrum met
uitzondering van kosten die betrekking hebben op niet-archieftaken; dit komt voort uit
gemaakte afspraken met de fiscus.
De niet-archieftaken vallen namelijk geheel buiten de omzetbelasting, voorheffingen
omzetbelasting en mogen niet opgegeven worden voor het BTW-compensatiefonds.
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WEERSTANDSVERMOGEN
Weerstandscapaciteit
Op grond van artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet het
Erfgoedcentrum in de paragraaf weerstandsvermogen inzicht verschaffen in de
robuustheid van de begroting.
Het weerstandsvermogen van het Erfgoedcentrum is het vermogen om (incidentele)
financiële tegenvallers te kunnen opvangen om taken te kunnen voortzetten. Het
weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de beschikbare
middelen om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s (waarvoor geen
voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten). Het
weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de
financiële positie van het Erfgoedcentrum.
De relevante risico’s voor het weerstandvermogen zijn binnen het Erfgoedcentrum
gering. De algemene reserve per 31 december 2020 bedraagt € 199.397. Het
weerstandsvermogen is voldoende gezien ook het feit, dat de deelnemende gemeenten
aansprakelijk zijn voor de tekorten. Het bedrag van de algemene reserve lijkt wellicht
hoog, maar gezien de vierjaarscyclus loopt de reserve weer terug naar het gewenste
niveau. Voor 2021 en 2022 is immers een tekort begroot.
Zie voor het verloop van het vermogen het cashflow overzicht bijlage 3.
Risico’s
De relevante risico’s voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet op een
andere wijze zijn te ondervangen. Reguliere risico’s (doen zich regelmatig voor en zijn
veelal goed meetbaar) maken geen deel uit van de risico’s in deze paragraaf. Hiervoor
kunnen immers verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd.
Van 3 gemeenten in ons werkgebied en de Provincie Gelderland ontvangt het
Erfgoedcentrum subsidie ten behoeve van de uitvoering van de niet-archieftaken.
Vaststelling van de definitieve subsidies die worden verstrekt, volgt in het lopende jaar.
Aan de vaststelling en toekenning van deze subsidies ligt geen wettelijke verplichting ten
grondslag, waardoor mogelijk minder subsidies worden toegekend dan gevraagd.
Het risico van ontvangst lagere subsidies wordt geschat op 20% van de totale
subsidiebijdrage van Provincie en gemeenten.
Wanneer CAO-onderhandelingen of het algemene prijspeil hogere (of lagere)
ontwikkelingen geeft, kan dit doorwerken in lopende contracten en subsidierelaties.
Medewerkers kunnen door middel van het Individueel Keuze Budget (IKB) zelf beslissen
om verlofdagen te kopen of te verkopen. Dit heeft financiële consequenties danwel
gevolgen voor het aantal beschikbare uren. De financiële gevolgen komen jaarlijks ten
laste van het jaarresultaat, omdat vooraf nauwelijks een inschatting gemaakt kan
worden van deze financiële gevolgen. Deze kunnen jaarlijks fluctueren. De afgelopen
jaren is hier minimaal gebruik van gemaakt. Op basis daarvan wordt dit risico ingeschat
op nihil.
Het Erfgoedcentrum heeft geen lopende risicodossiers zoals bijvoorbeeld claims.
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Financiële kengetallen
Op grond van het wijzigingsbesluit vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV), moet een set van vijf verplichte kengetallen opgenomen worden voorzien van
een toelichting.
Kengetallen:

Begroting Rekening Begroting Begroting Begroting
2020
2020
2021
2022
2023

Netto schuldquote
netto schuldquote
gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen
solvabiliteitsratio
structurele
exploitatieruimte
grondexploitatie
belastingcapaciteit

Begroting Begroting
2024
2025

19%

14%

15%

15%

14%

14%

14%

19%

14%

15%

15%

14%

14%

14%

16%

21%

23%

18%

25%

28%

28%

1%

3%

-1%

-3%

3%

1%

-1%

nvt
nvt

nvt
nvt

nvt
nvt

nvt
nvt

nvt
nvt

nvt
nvt

nvt
nvt

De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de
aflossingen op de exploitatie. Een positieve schuldquote geeft aan dat er geen overschot
aan middelen is.
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het Erfgoedcentrum in staat is aan
haar financiële verplichting te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het
eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Hoe hoger het solvabiliteit, hoe
gezonder het bedrijf. De solvabiliteitsratio blijft heel constant over de jaren 2022-2025.
Het Erfgoedcentrum zal geen hoge solvabiliteitsratio opbouwen. Bij een hoger positief
resultaat zal dit uitgekeerd worden aan de gemeenten.
De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de
vastgestelde begroting is. Dit kengetal geeft aan dat er binnen het Erfgoedcentrum geen
vrije ruimte aanwezig is.
In de meerjarenbegroting van het Erfgoedcentrum is wisselend rekening gehouden met
een positief en negatief resultaat. Dit is het gevolg van de vaststelling van een vast
meter-tarief voor een aantal jaren. In het overzicht van de kengetallen is dit terug te zien
in de solvabiliteitsratio en de exploitatieruimte.
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BIJLAGE 1: TAAKVELDEN
TAAKVELDEN

LASTEN

0.1 Bestuur

Personeelskosten

Apparaatskosten

0.5 Treasury

5.5 Cultureel

Begroting

Erfgoed

2022

0

275.850

0

736.175

1.012.025

16.325

484.009

1.000

153.775

655.109

0

0

28.525

0

28.525

16.325

759.859

29.525

889.950

1.695.659

Kapitaallasten

Totaal lasten
Erfgoedcentrum
Achterhoek en Liemers

0.4 Ondersteuning

Totaal

TAAKVELDEN

BATEN

0.1 Bestuur

0.4 Ondersteuning

Totaal

0.5 Treasury

5.5 Cultureel

Begroting

Erfgoed

2022

Bijdrage gemeenten/
Gemeenschappelijke
Regelingen

0

0

0

1.532.883

1.532.883

Bijdrage provincie

0

0

0

35.000

35.000

Overige baten

0

0

0

72.556

72.556

Rente baten
Spaarrekening

0

0

0

0

0

1.640.439

1.640.439

Totaal baten
Erfgoedcentrum
Achterhoek en Liemers

Resultaat
Erfgoedcentrum
Achterhoek en Liemers
2022
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BIJLAGE 2: Specificatie werkbegroting 2022
LASTEN
Nr.

Omschrijving

Begroting
2022

4000
4030
4035
4120
4141
4190

Personeelskosten
Lonen en sociale lasten
Salariskosten derden
P&O werkzaamheden
Reis- en verblijfkosten / Vergoeding vrijwilligers
Opleidingskosten
Overige personeelskosten

4200
4201
4210
4220
4270
4280
4500
4640
4700
4705
4706
4710
4725

Apparaatskosten
Huur Brewinc
Servicekosten Brewinc onbelast
Huur overig
Stg. Beheer 't Brewinc
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingskosten
PR & educatie
Kosten kopieermachines en printers
Accountantskosten
Administratiekosten
Boeken en tijdschriften
Lidmaatschappen
Assurantie algemeen

4720
4730
4740
4741

Restauratie en conservering
Website en licenties
ICT kosten SLA
Edepot

4750
4751
4780
4955

Kantoorbenodigdheden
Post.nl Verzendkosten
Telefoonkosten
Bankkosten

3.250 excl
3.250
6.600 excl
1.000

4999

Onvoorzien

5.000

4410
8200
8201
8210
8500
8215
8540

Magazine OER
Magazine OER
Abonnement Magazine OER
Losse verkoop Magazine OER
Bijdrage Magazine OER
Donateurs
Advertenties Magazine OER
Donatie St Vrienden erfgoed Staring

4820
4956
4959

Kapitaallasten
Kapitaallasten Afschrijvingen
Kosten Bankgarantie
Kapitaallasten Rente Lening

28.525
15.000
2.500
11.025

5000

Btw voorheffing
Btw voorheffing

80.400
80.400

Totaal lasten
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1.012.025
975.000
12.375
5.000
5.000
4.650
10.000

BTW

574.709
205.000
102.000
7.959
15.000
5.650
6.650
5.000
7.500
13.500
3.250
3.250
1.450
3.400

excl.
excl.
excl.
excl.

excl.
excl.
excl.
excl.
excl.
excl.
excl.
excl.
excl
excl
excl

15.000 excl.
57.500 excl
67.500 excl
36.000

0
25.350 excl.
-2.200
-500
-8.500
-11.000
0
-3.150

1.695.659
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Vervolg BIJLAGE 2: Specificatie werkbegroting 2022
BATEN
Nr.

8000

Omschrijving

Bijdrage gemeenten
Bijdrage van de deelnemende gemeenten

Begroting
2022
1.532.882
1.494.022

Bijdrage meters Regio/Wedeo
Bijdrage meters RAL/Hameland
Bijdrage van niet WGR gemeenten

16.090
10.771
12.000

8600

Bijdrage provincie
Bijdrage provincie (toekenning tm 2020)

35.000
35.000

8100
8110
8400
8500
8530
8210
4955

Overige baten
Vergoeding dienstverlening
inkomsten uit DVO's (Bergh/ Wrij)
Verkopen 2e hands boeken
Giften en donaties
Doorberekening Mr. H.J. Steenbergenstichting
Diverse cursussen
Rente baten

72.556
3.750
56.806
2.000
2.000
6.000
2.000
0

Totaal baten
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BIJLAGE 3: Cashflow overzicht 2022-2025

2022

2023

2024

2025

2022
2025

Resultaat boekjaar
Afschrijvingen

-55.221,00
15.000,00

52.456,00
15000,00

19.154,00
15.000,00

-16.389,00
15.000,00

0,00
60.000,00

Totaal Cashflow
Aflossing lening

-40.221,00
27.217,88

67.456,00
28.134,55

34.154,00
29.082,09

-1.389,00
30.061,54

60.000,00
114.496,06

Restant Cashflow

-67.438,88

39.321,45

5.071,91

-31.450,54

-54.496,06

2022

2023

2024

2025

Vermogen 01-01
Resultaat

178.497,00
-55.221,00

123.276,00
52.456,00

175.732,00
19.154,00

194.886,00
-16.389,00

Vermogen 31-12

123.276,00

175.732,00

194.886,00

178.497,00

Verloop Vermogen
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BIJLAGE 4: Overzicht archiefbestanden met toewijzing zorgdrager

Overzicht archiefbestanden met toewijzing aan zorgdrager, stand van zaken 01-11-2017
waar gemeentelijke bijdragen aan de begroting op is gebaseerd.

Zorgdrager

Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doetinchem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk
Regio
Wedeo
RAL
Hameland
totaal

01-11-2017
in beheer
ECAL

Over te
brengen
t/m 2018

512,675
885,875
1.439,700
1.195,875
565,750
567,250
969,625
897,250

513,950
287,000
455,000
342,875
380,625
586,500
311,875
57,500

Over te
brengen
meters
2019-2022
50,000
735,000
0,000
0,000
295,250
0,000
0,000
0,000

108,875
13,250
66,500
256,750
7.479,375

2.935,325
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1.080,250

Collectie Ecal
01-11-2017
naar rato
290,250
meter
21,155
36,555
59,408
49,346
23,345
23,407
40,010
37,024

Bijdrage
2019-2022
in meters

Bijdrage
2019-2022
€131,75 per
meter

Bijdrage
2023-2025
€144,00 per
meter

1.097,780
1.944,430
1.954,108
1.588,096
1.264,970
1.177,157
1.321,510
991,774

€ 144.632,52
€ 256.178,65
€ 257.453,73
€ 209.231,65
€ 166.659,80
€ 155.090,43
€ 174.108,94
€ 130.666,22

€ 158.080,32
€ 279.997,92
€ 281.391,55
€ 228.685,82
€ 182.155,68
€ 169.510,61
€ 190.297,44
€ 142.815,46

108,875
13,250
66,500
256,750

€ 14.344,28
€ 1.745,69
€ 6.818,06
€ 3.952,50

€ 15.678,00
€ 1.908,00
€ 7.452,00
€ 4.320,00

290,250 €11.785,200 €1.520.882,48 €1.662.292,80
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10 Hamerstuk / GGD jaarstukken en concept-Programmabegroting 2022
1 Raadsvoorblad GGD jaarstukken

Raad
Zaaknummer:188698
BEGROTINGEN GEMEENSCHAPPELIJK REGELINGEN

Naam
gemeenschappelijke
regeling
Betreft

GGD Noord- en Oost Gelderland (GGD NOG)

Programma/product
Context (wat doet de
regeling voor onze
gemeente/doelstellingen)
Belangrijkste
zaken/relevante
ontwikkelingen
(o.a. opvallende
zaken/nieuw beleid,
gemeentelijke invloed)

Zorg voor wie dat nodig heeft
De Gemeenschappelijke Regeling GGD Noord- en Oost Gelderland
voert voor de gemeente Berkelland de wettelijke taken publieke
gezondheid uit.
De concept-programmabegroting 2022 van de GGD NOG, een
voorstel nieuw beleid en de jaarstukken 2020. Deze stukken liggen
ter goedkeuring en instemming nu voor.

Doelrealisatie (is/wordt
het doel gehaald dat de
gemeenschappelijke
regeling beoogt te
realiseren?)

Begroting

Het voorstel nieuw beleid betreft een aanpassing in de
inwonerbijdrage als gevolg van toegenomen kosten voor het
Rijksvaccinatieprogramma. Deze wettelijke taak is de afgelopen
jaren uitgebreid met, onder andere het verhogen van de
vaccinatiegraad en het toevoegen van de meningokokken ACWY
vaccinatie voor 14-jarigen. Voor deze taken worden gemeenten
gecompenseerd via een rijksbijdrage in het gemeentefonds. De
GGD stelt voor om vanaf 2022 deze extra kosten structureel te
dekken uit de inwonerbijdrage. Dit resulteert in een toename van €
21.791,- per jaar. Deze stijging zal worden meegenomen in de
Perspectiefnota 2022.
Met deze verhoogde bijdrage kan de GGD efficiënter en goedkoper
te werk gaan.
De begroting 2022 voldoet aan de door de gemeenschappelijke
regeling gestelde eisen. De begroting 2022 is tevens in lijn met de
in de uitgangspuntennota 2022 gestelde kaders en doelen. Deze
nota is op 16 februari in de raad besproken.
Om de resultaten te monitoren hanteert de begroting een aantal
beleidsindicatoren, welke terugkomen in de regelmatig gehouden
bevolkingsmonitors. De indicatoren sluiten aan bij de
uitgangspuntennota.
De jaarrekening 2020 voldoet aan de door de gemeenschappelijke
regeling gestelde eisen. Het resultaat is een positief saldo van €
69.000,-, hoofdzakelijk door een positief saldo op het product
forensische geneeskunde. Dit positieve saldo zal aan de
gemeenten worden uitgekeerd en worden toegevoegd aan het
GGD budget. De jaarstukken zijn door de accountant goedgekeurd.
Uit de jaarstukken blijkt dat de aanpak van de COVID-19 pandemie
de grootste uitdaging is geweest van de GGD. De GGD heeft zijn
reguliere werkzaamheden moeten aanpassen om aan de
gevraagde capaciteit het hoofd te kunnen bieden. Alle kosten die
samenhangen met de aanpak COVID-19 worden door het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
gecompenseerd, voor zover deze niet gedekt zijn uit de reguliere
inwonerbijdrage. Het gaat hierbij ook om indirecte kosten, zoals het

Financiële gevolgen
(totaal of bijdrage per
inwoner)

inhalen van achterstanden reguliere werkzaamheden en de
hiermee samenhangende omzetderving. Voor 2020 heeft de GGD
NOG € 12,1 miljoen bij VWS gedeclareerd.
Concept-programmabegroting 2022 GGD NOG
In de Algemeen Bestuursvergadering van november 2019 zijn
afspraken gemaakt over een nieuwe indexeringssystematiek. Deze
nieuwe manier van indexeren wordt toegepast in de
programmabegroting 2022.
De indexering in de programmabegroting 2022 is vastgesteld op
0,89%. Voor de gemeente Berkelland is het aantal inwoners
vastgesteld op 31 december 2020 43.846. Dit resulteert in een
conceptbegroting van:

€ 358.076 voor publieke gezondheid (inwonerbijdrage: €
8,17);

€ 362.694 voor jeugdgezondheidszorg (inwonerbijdrage: €
8,27);

€ 720.770 totaal (inwonerbijdrage: € 16,44)
Op basis van de begroting wordt dus van de gemeente Berkelland
een bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling gevraagd van €
720.770,-. Dit is een toename van € 7.890,- ten opzichte van 2021.
Deze stijging zal worden meegenomen in de Perspectiefnota 2022.
Na vaststelling van de begroting in de Algemeen
Bestuursvergadering van 8 juli 2021, zal dit bedrag worden
toegevoegd aan het budget voor de GGD NOG.

Andere gevolgen (niet
financieel, denk aan:
doelbereiking, overleg,
efficiëntie, ambtelijke
inzet)

Advies college
Achterliggende stukken
(ter inzage bij de griffie)
Portefeuillehouder
Meer informatie bij:

1e Begrotingswijziging 2022
De eerste begrotingswijziging 2022 betreft een verhoging van de
inwonerbijdrage als gevolg van de toegenomen kosten voor het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
De GGD stelt als nieuw beleid voor om de reële kosten die hiermee
samenhangen, structureel te dekken uit de inwonerbijdrage. Deze
stijgt hiermee met € 0,49 per inwoner naar € 16,93 totaal. Voor
Berkelland gaat het om een verhoging van in totaal € 21.791,-.
Deze stijging zal worden meegenomen in de Perspectiefnota 2022
De GGD gaat de komende jaren meer inzetten op het aanbieden
van preventieve producten. Hierbij sluit de GGD zoveel mogelijk
aan op lokale activiteiten, dit uit efficiencyoverwegingen. Samen
met lokale partners en gemeenten wordt de uitwerking van de
Bestuursagenda geactualiseerd, hierbij ligt de focus op kwetsbare
groepen en het verkleinen van de sociaaleconomische
gezondheidsongelijkheden.
In 2020 is gestart met de takendiscussie GGD NOG. De centrale
vraag hierin is welke GGD willen wij en wat betekent dit voor de
gemeenten? De takendiscussie is gekoppeld aan de strategische
visie voor de toekomst. Het is de vraag in hoeverre de uitkomst van
de takendiscussie een weerslag zal hebben op de
programmabegroting 2022. Over de voortgang van de
takendiscussie worden de gemeenteraden dit voorjaar
geïnformeerd.
Instemmen
Wethouder G.P.L. ter Denge
LC Oorsprong (tel. 0686832576)

Graag reactie voor 08-06-2021 per e-mail bij LC Oorsprong
(L.Oorsprong@gemeenteberkelland.nl)
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Aan: de raden van de gemeenten die deelnemen
in GGD Noord- en Oost-Gelderland
- Per e-mail verzonden Kenmerk:
Datum:
Behandeld door:
E-mail:
Telefoonnummer:
Onderwerp:

JB/mdv/21-dir 014
14 april 2021
M. de Vries
m.devries@ggdnog.nl
088 – 443 34 01
Vastgestelde jaarstukken 2020 GGD NOG

Geachte raden,
Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2020 van GGD Noord- en Oost-Gelderland en de rapportage van de
accountant bij de jaarstukken. Het algemeen bestuur van de GGD stelde deze jaarstukken op 8 april 2021
vast.
Het saldo uit de normale bedrijfsvoering van onze GGD bedraagt € 69.000,--. Dit positief saldo keren wij
uit aan de deelnemende gemeenten.
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat wij de jaarrekening uiterlijk 15 april
toezenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. U kunt de uitkomsten van de jaarstukken
betrekken bij uw beoordeling van de concept-Programmabegroting 2022 van de GGD.
Over de begroting kunt u een zienswijze indienen. De concept-Programmabegroting 2022 zenden wij u
afzonderlijk toe.
Het algemeen bestuur beslist in zijn vergadering van 8 juli 2021 over de Programmabegroting 2022.
Nadere informatie
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met:
 R. Schwebke, controller (tel. 088 – 443 3525, e-mail r.schwebke@ggdnog.nl ), of
 M. de Vries, beleidsadviseur (tel. 088 – 443 3401, e-mail m.devries@ggdnog.nl).
Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur,

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

Postbus 3, 7200 AA Zutphen

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

088 – 443 30 00

ggd@ggdnog.nl

www.ggdnog.nl

GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin
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2020
U ziet voor u het jaarverslag 2020, een
jaar dat heel anders uitpakte dan verwacht.
Vanaf maart kwam de GGD in een centrale
rol in de bestrijding van het coronavirus.
In korte tijd zijn onder andere teststraten,
zorghotels en richting einde van het
jaar vaccinatielocaties opgezet. Vele honderden nieuwe
medewerkers zijn aangenomen en opgeleid, onder meer voor
het bron- en contactonderzoek.
Naast de bestrijding van het coronavirus is de reguliere
dienstverlening zoveel mogelijk doorgegaan. Zo zijn
vele gesprekken of spreekuren via videoverbinding
gevoerd en heeft bijvoorbeeld de uitvoering van het
rijksvaccinatieprogramma een andere aanpak gekregen.

EEN
ND
GEZO ST
VA
HOU

Het was geen makkelijk jaar. Het werk ging 7 dagen per
week in alle hevigheid door, er is hard gewerkt om aan alle
vragen tegemoet te komen en zoveel mogelijk inwoners te
helpen. Langer dan een week vooruit kijken was vaak lastig.
Ondanks dat hebben we sprongen kunnen maken in het beter
beschikbaar maken van informatie voor inwoners en hebben
we passende dienstverlening kunnen bieden.
De cruciale rol in de bestrijding van het coronavirus is
alleen mogelijk geweest door de inzet van velen. Niet
alleen de medewerkers van de GGD, zeker ook die van
andere organisaties die ons te hulp schoten. Ik wil iedereen
bedanken voor jullie grote betrokkenheid.
Jacqueline Baardman, Directeur Publieke Gezondheid

Terugblik GGD NOG in coronatijd

Terugblik reguliere dienstverlening

scroll naar beneden

direct naar

CORONABESMETTINGEN

GGD Noord- en Oost-Gelderland in coronatijd
Aantal besmettingen per week in 2020*
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* Het aantal geregistreerde besmettingen in de eerste golf betreft een onderschatting, omdat toen op beperkte schaal werd getest.
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Oversterfte per week in 2020
aantal overlijdens
aantal verwachte
overlijdens

Er is sprake van oversterfte als
het aantal overlijdens uitstijgt
boven de verwachte sterfte.
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In een groot deel van 2020 was er
sprake van oversterfte als gevolg van
de uitbraak van het coronavirus. Met
name in de periode van half maart tot
en met begin mei lag het aantal overlijdens flink hoger dan verwacht. Na
de eerste golf schommelde de sterfte
een tijd lang rond de verwachting.
Vanaf de nazomer tot het einde van
het jaar waren er weer periodes met
oversterfte.

Jan

Feb

Mrt

Inzet mobiele
testteams
Februari - Maart

Apr

Mei

Opening
testlocaties:
7 april
Vaassen
(gemeente Epe)

Jun
Opening
testlocatie:

Jul

Aug

Sep

Opening testlocaties:

22 juni
Apeldoorn
(Zwitsal)

Zelhem

(gemeente
Bronckhorst)

11 september
Harderwijk

Okt

Nov

Opening testlocatie:

Dec
Opening
testlocatie:

28 oktober
Winterswijk

9 december
Apeldoorn
(Kayersmolen)

23 september
Heerde
30 september
Zutphen

Op 7 april waren de eerste twee testlocaties ingericht. Eerst alleen voor
zorgmedewerkers. Vanaf 1 juni kon iedereen met klachten zich laten
testen. In de loop van het jaar kwamen, verspreid over de regio Noorden Oost-Gelderland, nog eens zes testlocaties beschikbaar.
Sinds medio november kan men, na het maken van een afspraak, binnen
een halve dag terecht bij een testlocatie. De doorlooptijd (van afnemen
van de test tot de uitslag) bedroeg 23 á 30 uur. In piektijden kon de
doorlooptijd enigszins oplopen.
Eind november kwam de mogelijkheid beschikbaar om met voorrang
getest te worden. Deze testen met verhoogde prioriteit zijn bedoeld
voor bijvoorbeeld zorgmedewerkers en onderwijspersoneel.
Bij elke positief geteste inwoner start de GGD met bron- en
contactonderzoek. Het bron- en contactonderzoek draait om de vraag
waar de besmette persoon het coronavirus mogelijk heeft opgelopen.
Met deze informatie kunnen we achterhalen of meer mensen op dezelfde
manier besmet zijn.

Aantal afgenomen testen per week vanaf medio 2020
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Aantal tests

Onze teststraten worden in
de regio beoordeeld met een
4,8 op een schaal van 5!

Meeste testen afgenomen in:
Zelhem (54.336 testen)

0

% positieve tests (rechteras)

‘Vanaf begin september steeg het
gemiddeld aantal bron- en contactonderzoeken (BCO) van circa 15 per dag
naar circa 600 aan het eind van het jaar.
Gelukkig was er veel animo om als bron- en contactonderzoeker te worden ingezet. Mooi om te
zien hoe maatschappelijk betrokken iedereen is.’
Paige van der Meer, deelprojectleider BCO

PERSONEEL EN ORGANISATIE

Mijlpalen
2 maart
Start crisismanagement (GROP: GGD
Rampenopvangplan)

Jan

Feb

31 maart
Twee zorghotels
startklaar: in
Apeldoorn en Almen

Mrt

Apr

Mei

9 november
Verhuizing projectorganisatie van
Warnsveld naar Zutphen

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

1 september
Start projectorganisatie voor het managen
van de crisis

Nov

Dec

10 december
Vanuit het Ministerie
van VWS opdracht
voor vaccineren bij
GGD vanaf januari
2021

Gemiddeld aantal medewerkers (gedurende het tweede halfjaar van 2020)
Afdeling Infectieziektebestijding
advies / medische kwaliteit
Overig

44

23

totaal
Afdeling
Testen

623

Afdeling Informeren &
Adviseren

31
Afdeling
Bron- en contactonderzoek

323

162

‘Het team infectieziektebestrijding is sinds
januari actief op het terrein van het coronavirus. Voordat de eerste besmettingen werden
vastgesteld, werden wij al overspoeld met
vragen van ongeruste burgers en professionals.
Het testen van mogelijke coronabesmettingen werd door
ons op beperkte schaal uitgevoerd. Naarmate de crisis
groter werd, kregen we ondersteuning van GGD-collega’s
van andere teams. Zo werden bijvoorbeeld verpleegkundigen en medewerkers gezondheidsbevordering ingezet.
Na de zomer namen de besmettingen toe en groeide het
aantal testlocaties. Daardoor was extra personeel nodig
dat extern geworven werd.’

INFORMEREN EN ADVISEREN

Lieke Winkeler, verpleegkundige infectieziektebestrijding

Informeren en adviseren
Gemiddeld aantal
medewerkers voor
beantwoording van
telefonische vragen op
werkdagen

Het team Informeren en Adviseren is dagelijks, dus ook in het
weekend, bereikbaar voor het beantwoorden van vragen van publiek
en professionals. Ook vervult het team de vraagbaakfunctie voor de
GGD medewerkers die bij de bestrijding van het virus betrokken zijn.

10

(per eind 2020)

‘De vragen die in het voorjaar binnen kwamen, gingen
vaak over het voorkomen van besmettingen en de zorgen
van mensen die mogelijk besmet waren. Dat waren
soms beladen telefoongesprekken. Vlak na de zomer
was de besmettingsgraad flink gedaald en de gesprekken waren
minder emotioneel. De belangrijkste vraag was toen: wat is mijn
testuitslag? Men had toen nog niet de gelegenheid die zelf in te
zien via DigiD.’
Anneloes Vos, deelprojectleider Informeren & Adviseren

INFORMATIEVOORZIENING
PANELONDERZOEK

‘In juni hebben we vanuit ons team een
coronadashboard ingericht. Daarin houden
we continu de ontwikkelingen van het aantal
besmettingen bij in de regio en per gemeente. Daarnaast
plaatsen we wekelijks een actuele situatieschets op de
website van de GGD.’

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken
is goede informatie van het grootste belang.
Die informatie komt uit registratiesystemen waarin
gegevens over besmettingen, testen en bron- en
contactonderzoek worden vastgelegd.

Lotte van Dieren, deelprojectleider Informatievoorziening

Het team Informatievoorziening is de schakel
naar publiek en professionals. Informatie wordt
bovendien gedeeld met landelijke instanties,
gemeenten, pers en alle andere geïnteresseerden.
Onze website staat daarbij centraal, maar informatie
wordt ook via vele andere kanalen verspreid.

Informatievoorziening via
•
•
•
•
•
•
•
•

Website ggdnog.nl
Situatieschets (wekelijkse update)
Dashboard
Social media
Live vragen beantwoorden via
Omroep Gelderland
Webinars
Interviews en vragen pers
Etc.

Coronapeilingen
Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de gezondheid en het welzijn van de bevolking? Hoe staat het met
de veerkracht onder de bevolking? Hebben de coronamaatregelen invloed op de leefstijl? En hoe is de bereidheid
om te testen en te vaccineren? De GGD heeft deze vragen
beantwoord op basis van de resultaten van peilingen
onder de bevolking. In 2020 zijn er verspreid over het jaar
vijf coronapeilingen gehouden onder volwassenen en één
coronapeiling onder de jeugd in het voorjaar.

Aantal corona
peilingen

Aantal deelnemers

6

2.500 - 6.100

variërend

Peiling Volwassenen
circa

4.000
Peiling Jeugd

Meer weten?
Website GGD NOG:

Resultaten Panel
onderzoek Corona

GGD MEDIA
GGD in de media
Een greep uit onze nieuwsberichten

GGD NOG elke werkdag bij Omroep Gelderland
maart en april - In de ‘week van Gelderland’ beantwoordde onze arts Ashis Brahma vragen in de speciale corona
uitzending. Inwoners van Gelderland konden hun vragen
opsturen naar corona@gld.nl of via Facebook live.

De Groene Amsterdammer
Sinds het uitbreken van de coronacrisis volgt Coen van de Ven,
redacteur bij De Groene Amsterdammer, de artsen, verpleegkundigen en
contactonderzoekers van de GGD. Een greep uit de artikelen:
1 april 2020 - In het Adelaarsnest
13 mei 2020 - We zitten in een spagaat
21 oktober 2020 - Voor wie doen wij dit nog?

Hoe gaat een coronatest?
21 juli 2020 - Muk Voorend, werkte als coördinator in de teststraat.

Zij vertelt wanneer je een test kan aanvragen en hoe het afnemen
van een test verloopt.

Coronapeiling Jeugd geeft inzicht
9 juni 2020 - De meeste jongeren lijken veerkrachtig in hoe ze
met de coronacrisis omgaan. Wanneer zij er last van hebben,
zoeken ze afleiding, accepteren ze het of blijven positief.
Afspreken met vrienden wordt het meeste gemist. Ook blijkt dat
zij online lessen bij lange na niet zo leuk vinden als het fysiek
naar school gaan. Zie coronapeiling Jeugd.

Achter de schermen bij de GGD na drie maanden hoogspanning: ‘We zijn de chaos voorbij’
6 juni 2020 - Verslaggever Niek Megens liep in juni
een dag mee bij de GGD.

Ervaringsverhaal van Janneke, zij kreeg zelf corona
21 juli 2020 - Janneke Spiegelenberg, werkte bij GGD NOG,
zij heeft zelf corona doorgemaakt en vertelt hoe haar
herstel is verlopen.

Jeugdartsen en BCO ondersteunen scholen
december 2020 - Scholen hebben veel vragen wanneer er op school een besmetting is met corona.
Elke werkdag is een jeugdarts bereikbaar voor het
beantwoorden van vragen over wat te doen wanneer
een medewerker of leerling positief getest is. In
het weekend is BCO (bron- en contactonderzoek)
bereikbaar voor advies.
Op onze website staat meer informatie.

ORGANISATIE

GGD Noord- en Oost-Gelderland: de reguliere dienstverlening in 2020

Aantal medewerkers*
Ondersteuning

Publieke Gezondheid (2)

- Management
- Bestuur en Organisatie
- Jeugdgezondheid ondersteuning
- Secretariële ondersteuning
- Facilitaire zaken
- Financiën en Personeel
- Informatiemanagement en -advies

- Veiligheid en Ontwikkeling
- Gezondheidsbevordering nieuwkomers
- Maatschappelijke zorg
- Infectieziektebestrijding
- Tatoeëren en piercen
- Reizigersadvisering
- Tuberculosebestrijding
- Seksuele gezondheid
- Doetinchem Cohort Studie
- Medische milieukunde
- Forensische geneeskunde
- Toezicht kinderopvang
- Toezicht Wmo

Publieke Gezondheid (1)

- Advisering Publieke Gezondheid
- Evaluatiebureau
- Gezonde school en documentatiecentrum
- Jeugdgezondheid teams

*aantal medewekers in de reguliere organisatie per 31 december 2020 (exclusief corona-projectorganisatie)

JEUGDGEZONDHEID

Rijksvaccinatie programma
Totaal: 22.097
HPV

3.320

DTP

5.926

BMR

MenACWY

6.818

6.033

HPV = humaan papillomavirus
DTP = difterie, tetanus en polio
BMR = bof, mazelen en rode hond
MenACWY = meningokokken ACWY

Gezondheidsonderzoeken*

11.808
Onderzoeken op indicatie en vervolgonderzoek*
Telefonische contactmomenten

5.101

3.776
Intakes op het Asielzoekerscentrum

558
Onderzoeken op indicatie en vervolgonderzoek
op het Asielzoekerscentrum

243
* dit betreft het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs

TUBERCULOSEBESTRIJDING

*

TBC
(Tuberculose)
patiënten

LTBI (latente
tuberculose
infectie)*

32

21
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MAATSCHAPPELIJKE ZORG

‘In 2020 heeft de GGD bijna 300 kwetsbare
mensen geholpen met het verbeteren van
hun leefsituatie. Zelf zien deze mensen
de noodzaak daarvan niet altijd in, maar
hun omgeving vindt dat hulp nodig is. Dit doen wij door
samen te werken met familie, gemeente en hulpverleners.
Daarmee zorgen we voor een eerste stap naar een betere
leefsituatie.’
Sebastiaan Mens, Coördinator Maatschappelijke Zorg &
Team VIA

totaal aanvragen

85

Aantal afgegeven
indicaties

67

Inclusief zorg en
advies voor dak- en
thuislozen

Beschermd wonen
totaal aanvragen

265

24

Aantal afgegeven
indicaties

211

INSPECTIE KINDEROPVAG | TATOEAGES | WMO

Indicatie maatschappelijke opvang
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Totaal inspecties kinderopvang: 868

Gastouders (374)

Kindercentra (494)
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Tatoeëren en Piercen inspecties

17
Calamiteitsonderzoeken 21
Volledige onderzoeken 7
Thema onderzoeken

GEZONDHEIDSBEVORDERING
NIEUWKOMERS

Activiteiten voor nieuwkomers stonden in 2020
overwegend in het teken van de coronacrisis

Video’s over
coronamaatregelen
ontwikkeld en vertaald in

‘Begin 2020 was er in de eigen talen van
vluchtelingen nog maar weinig informatie
beschikbaar over de coronacrisis. Vanuit
onze reguliere taken hebben we toen de
stap naar corona informatie gemaakt. Ons team heeft
met behulp van tolken duidelijke filmpjes opgenomen
in 11 talen. Deze filmpjes hebben duizenden views
opgeleverd en zijn landelijk door verschillende GGD’en
en andere partners gebruikt.’
Cobi Izeboud, projectleider gezondheid statushouders

11

30

Sleutelpersonen* zijn 30 keer
extra ingezet om scholen te
ondersteunen in coronatijd.
Bij bijvoorbeeld wegblijvende kinderen
van statushouders op school.

talen

*Een sleutelpersoon is zelf vluchteling, heeft het vertrouwen binnen de eigen gemeenschap
en vervult een brugfunctie tussen de doelgroep, (zorg)organisaties en (zorg)professionals.
Zij weten vanuit eigen ervaring wat nodig is om cultuurverschillen te overbruggen.

250

gemeenteambtenaren
en geïnteresseerden
kregen adviezen en
tips via e-mail om te verspreiden onder
statushouders.

Uitleningen leskisten top 5

DOETINCHEM STUDIE

GEZONDE SCHOOL

Seksualiteit & Relaties

Voeding en leefstijl

Welbevinden
Hygiëne en
mondgezondheid
Mediawijsheid

60
49
35

180
66

Meest gereserveerde
leskist:

Seksualiteit en relaties
(basis- en voortgezet onderwijs)

Regulier onderzoek Cohort Studie

Extra: Vaccinatie, Immuniteit en
Verouderings Onderzoek (VIVO)

Aantal onderzocht:

Aantal onderzocht:

297

200

De Doetinchem Cohort Studie is een langdurig
gezondheidsonderzoek bij volwassenen. Uitgevoerd
door RIVM in opdracht van het Ministerie van VWS.

•

•

Bij vier generaties mannen en vrouwen
meten we om de vijf jaar de leefgewoontes en
gezondheid.
Het onderzoek wordt gebruikt voor vele
beleids- en volksgezondheidsvraagstukken.

In 2020 is door de lockdown het meten stilgelegd
vanaf half maart tot en met augustus. Van september
tot medio december is met een verlaagde frequentie
gemeten, vanwege strengere hygiëne protocollen.

Totaal uitgeleend: 519

In 2020 is een extra onderzoek uitgevoerd bij een deel van de deelnemers van de Doetinchem
Cohort Studie. Deze is gericht op immuniteit en immuunrespons bij ouderen van 73-79 jaar die
naast de griepvaccinatie een pneumokokkenvaccin krijgen aangeboden.

MEDISCHE MILIEUKUNDE

De GGD heeft in 2020 met de meeste gemeenten contact gehad over gezondheid in de
(nieuwe) Omgevingswet. Die wordt naar verwachting in 2022 ingevoerd.
In de Omgevingswet is gezondheid als apart onderwerp benoemd in relatie tot de
leefomgeving. De GGD heeft gemeenten en andere partners geïnformeerd over het verband
tussen gezondheid en de fysieke leefomgeving. Op basis van die informatie gaan we het
gesprek aan, gericht op gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering. Onderdeel
hiervan zijn ook de relaties met gezondheidseffecten van de klimaatverandering (bijvoorbeeld
hitte) en de energietransitie (bijvoorbeeld windmolens en warmtepompen).

Overzicht aantal meldingen Medische Milieukunde
ongedierte (0,8%)
water (1,2%) ioniserende straling(0,4%)
windmolens (1,2%)
incidenten(0,4%)
EMV(10,8%)
hitte (2,1%)
groen (0,4%)
overig(1,2%)
stoffen overig (14,5%)

Welke vragen kreeg team
Milieu en Gezondheid?
Vragen over binnenmilieu/
vocht- en schimmel hadden een
flink aandeel in het totaal. Verder
waren er in 2020 opvallend veel
meldingen over chemische stoffen.
Ook gezondheidsvragen over
elektromagnetische velden vielen op.
De publiciteit rond de uitrol van het 5G
netwerk en de complottheorieën rond
corona spelen hierbij mogelijk een rol.

SEKSUELE GEZONDHEID

stoffen asbest (2,9%)
EP(2,1%)
kankercluster (0,8%)

lucht (10%)
totaal

243

geluid(3,7%)

vocht/schimmel (6,6%)

LFG(4,6%)
binnenmilieu (11,9%)

geur (9,1%)
beleid (6,2%) IV(1,7%)
bodem (2,1%)

‘In 2020 is door het ministerie van VWS gestart met de
stimuleringsregeling Relaties en Seksualiteit. Tot dusver hebben
27 scholen uit het voortgezet (speciaal) onderwijs, 1 mbo en 11
scholen uit het (speciaal) basisonderwijs zich hiervoor aangemeld.
De preventie afdeling Seksuele Gezondheid begeleidt scholen en er is een
mogelijkheid om (online) bijscholing te volgen. In 2020 hebben meer dan 300
professionals daarvan gebruik gemaakt.’
Renate Weijenberg, Gezondheidsbevorderaar Seksuele Gezondheid

Gevonden SOA’s
Totaal SOA
consulten

2.804

729
(vindpercentage van 22,7%)

‘Sense’ consulten

148

Deze consulten gingen vooral over
anticonceptie en seksueel geweld.
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REIZIGERSADVISERING EN -VACCINATIES
FORENSISCHE GENEESKUNDE

‘We zagen in 2020 de vraag naar
reizigersadvisering sterk teruglopen.
Natuurlijk was dat ingegeven door
alle periodieke reisbeperkingen.’

Aantal nieuwe reisconsulten

1.771

Els Damen, Verpleegkundige Reizigerszorg

Aantal herhalingsconsulten

2.147
Vaccinaties tegen infecties
bij afweerstoornis
(Immuungecomprommiteerden)

Aantal telefonische
adviesconsulten

13

221

Aantal bedrijfsconsulten

Totaal aantal
consulten

344

4.668
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Highlights 2020
INFOGRAPHICS GEZONDE LEEFOMGEVING
PROMUSCLE IN DE PRAKTIJK EFFECTIEF!

In de afgelopen jaren is in de gemeenten Apeldoorn, Epe,
Harderwijk, Ermelo en Putten het programma ProMuscle in de
Praktijk uitgevoerd. Dit leefstijlprogramma onderzocht het
effect van krachtoefeningen in combinatie met extra eiwit op
spierkracht, spiermassa en dagelijks functioneren van ouderen.
Inmiddels is het onderzoek afgerond met mooie resultaten. Het
RIVM en Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft de interventie
erkend op het niveau Goede aanwijzingen voor effectiviteit. De
interventie is opgenomen in de online interventiedatabase van
het loketgezondleven.nl.

In het voorjaar zijn de infographics gezonde leefomgeving
gepubliceerd op de GGD-website en verstuurd naar de gemeenten
in de regio. Deze infographics zijn een resultaat van een goede
samenwerking tussen het team Medische Milieukunde en de
epidemiologen van het team Advisering Publieke Gezondheid.
Ook zijn gemeenten om feedback gevraagd. Ondanks dat
de coronacrisis toen in volle hevigheid woedde, is dit niet
onopgemerkt gebleven. Stimuleringsprogramma ‘GezondIn‘
heeft de infographics als praktijkvoorbeeld opgenomen in hun
kennisbank.

TRAINING VROUW EN GEZONDHEID
MEER AANDACHT VOOR ROOKVRIJE SCHOLEN
EN BEDRIJVEN

GGD NOG heeft een subsidie van GGD GHOR NL gekregen om
de komende twee jaar extra aandacht te geven aan rookvrije
omgevingen. Wij richten ons hierbij op scholen en bedrijven (in
kindomgevingen). De Gezonde Schooladviseur gaat in gesprek
met de scholen om hen te ondersteunen bij het rookvrij worden.
En de Gezonde Werkvloeradviseur doet hetzelfde met bedrijven.
Ook ontwikkelen wij toolkits voor deze groepen, geven we onze
website NOG Fitter & Vitaler een update en organiseren we
bijeenkomsten zodra de coronacrisis dat toelaat.

RESULTATEN GEZONDHEIDSMONITORS
BEKEND

De resultaten van de gezondheidsmonitors onder middelbare
scholieren en jongvolwassenen, die in het najaar van 2019 zijn
afgenomen zijn bekend. Het valt op dat minder jongeren zich
mentaal gezond voelen dan in 2015. Mogelijk komt dit doordat
veel jongeren stress ervaren. Het voedingspatroon is verbeterd
sinds de vorige meting. Ook is het gebruik van genotmiddelen
licht afgenomen.
De e-magazines en infographics met de belangrijkste resultaten
zijn terug te vinden op de website kvnog.nl.

PILOT TUBERCULOSE VACCINATIE

De afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD startte in het
najaar van 2020 samen met jeugdgezondheidsorganisatie
Yunio een pilot om kinderen die in aanmerking komen voor
een Tuberculose-vaccinatie vanaf de leeftijd van 6 weken
te vaccineren. Vanaf 2021 zal dit in heel Nederland worden
ingevoerd. Lees hier meer over deze infectieziekte.

De GGD heeft in de gemeenten Berkelland en Bronckhorst
vrouwelijke statushouders geïnformeerd rond het concept
Vrouw en Gezondheid. Geïnteresseerd en geanimeerd werden
onder andere het lichaam, zwangerschap en seksuele normen
besproken. In de gemeente Heerde heeft de GGD advies
gegeven over statushouders en hun toeleiding naar werk.
Onderwerpen zoals welke rol speelt cultuur en hoe daarmee
rekening te houden kwamen aan de orde.

SUCCESVOLLE AANPAK GEHOORSCHADE

De gemeente Oost Gelre heeft samen met jongerenwerk
Mazzel en GGD Noord- en Oost-Gelderland een succesvolle
aanpak voor gehoorschade ontwikkeld. Het hoofddoel van
het Preventieprogramma Gehoorschade was om jongeren
bewust te maken van de risico’s van blootstelling aan harde
muziek en hen aan te sporen verantwoordelijk om te gaan met
hun gehoor. Evaluatiebureau Publieke Gezondheid heeft het
preventieprogramma in de periode 2017-2020 gevolgd met een
proces- en effectevaluatie. Klik hier voor meer informatie.

WAT DOET DE GGD IN DE GEMEENTEN?

Altijd al willen weten wat de GGD allemaal doet? We publiceerden een webpagina ‘Wat doet de GGD in de gemeenten?’.
Daar kunt u vinden welke producten wij leveren en geven wij
enkele voorbeelden van ons werk. Bij sommige onderdelen kunt
u verder klikken naar folders, websites of filmpjes voor meer
informatie over die activiteit.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Volg ons op social media: Facebook, Twitter en LinkedIn
Of meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Dit jaarverslag is een uitgave van GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3, 7200 AA Zutphen, 088 - 443 30 00 www.ggdnog.nl
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Aan: de raden van de gemeenten die deelnemen
in GGD Noord- en Oost-Gelderland
- Per e-mail verzonden -

Kenmerk:
Datum:
Behandeld door:
E-mail:
Telefoonnummer:
Onderwerp:

JB/mdv/21-dir 012
9 april 2021
M. de Vries
m.devries@ggdnog.nl
088 – 443 34 01
Concept-Programmabegroting 2022 GGD NOG en voorstel voor nieuw beleid

Geachte raden,
Bijgevoegd treft u aan:
1. de concept-Programmabegroting 2022 van GGD Noord- en Oost-Gelderland, en
2. een voorstel voor nieuw beleid voor de begroting 2022.
Het algemeen bestuur van de GGD heeft op 8 april 2021 de concept-Programmabegroting en het voorstel
voor nieuw beleid besproken.
Concept-Programmabegroting 2022
In december stuurden wij u onze uitgangspunten voor de Programmabegroting 2022. Deze
uitgangspunten zijn nader uitgewerkt in deze concept-Programmabegroting. Hierin gaan wij ook in op de
zienswijzen die wij van de gemeenten op de Uitgangspuntennota 2022 hebben ontvangen. De conceptProgrammabegroting sturen wij u hierbij toe. Uw raad kan hierop een zienswijze indienen.
Nieuw beleid 2022 – verhoging inwonerbijdrage Rijksvaccinatieprogramma
Het voorstel voor nieuw beleid voor de begroting 2022 betreft de verhoging van de inwonerbijdrage voor
de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Het voorstel treft u bijgaand aan, met de toelichting
hierop en de bijbehorende eerste begrotingswijziging. Ook hierop kan uw raad een zienswijze indienen.
Als u wilt reageren, dan graag vóór 8 juni 2021
Het algemeen bestuur, met de wethouders publieke gezondheid van de 22 gemeenten, beslist op 8 juli
2021 over de Programmabegroting 2022 en het voorstel voor nieuw beleid.
De raden kunnen met het oog hierop hun zienswijze op de concept-Programmabegroting 2022 en het
voorstel voor nieuw beleid naar voren brengen. De Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft hiertoe
een achtwekentermijn voor.
Wij verzoeken de raden die willen reageren om vóór 8 juni 2021 hun zienswijze aan ons te sturen.
Daarmee kunnen wij tijdig een voorstel aan het algemeen bestuur van 8 juli 2021 voorbereiden.

Postbus 3, 7200 AA Zutphen

088 – 443 30 00

ggd@ggdnog.nl

www.ggdnog.nl

GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Het is mogelijk dat de tijd tot 8 juni a.s. te kort is om de concept-Programmabegroting en het voorstel
voor nieuw beleid in uw raad te behandelen. Ook met voorlopige reacties of standpunten kunt u ons
helpen bij de voorbereiding van de besluitvorming in het algemeen bestuur.
Nadere informatie
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met:
 R. Schwebke, controller (tel. 088 – 443 3525, e-mail r.schwebke@ggdnog.nl ), of
 M. de Vries, beleidsadviseur (tel. 088 – 443 3401, e-mail m.devries@ggdnog.nl).
Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur,

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter
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ALGEMEEN DEEL
1. Voorwoord
Programmabegroting
De raden van de 22 gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland ontvingen medio december
2020 de Uitgangspuntennota 2022. Daarin staan de algemene beleidsmatige en financiële
uitgangspunten voor de Programmabegroting 2022. In deze ontwerpbegroting zijn deze
uitgangspunten verwerkt.
In hoofdstuk 2 gaan wij in op de zienswijzen op deze uitgangspunten die wij van de
gemeenten hebben ontvangen.
Zienswijzen indienen vóór 8 juni 2021
De raden kunnen tot 8 juni 2021 reageren op de ontwerpbegroting. De Wet
gemeenschappelijke regelingen schrijft deze achtwekentermijn voor. U kunt in uw afweging
over de begroting 2022 ook de informatie in de voorlopige Jaarrekening 2020 betrekken.
Deze ontvangt u vóór 15 april 2021.
Het algemeen bestuur van de GGD, dat samengesteld is uit de wethouders publieke
gezondheid van de 22 gemeenten, beslist op 8 juli 2020 over de Programmabegroting 2022.
Ook met voorlopige reacties of standpunten kunt u ons helpen bij de voorbereiding van de
besluitvorming in het algemeen bestuur. U vindt op pagina 10 het volledige tijdschema van
de procedure voor de Programmabegroting 2022.
Nadere informatie
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met:
 R. Schwebke, controller, 088 443 35 25, r.schwebke@ggdnog.nl.
 M. de Vries, beleidsadviseur, 088 443 34 01, m.devries@ggdnog.nl.

Warnsveld, 8 april 2021
Het dagelijks bestuur,

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter
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2. Zienswijzen gemeenten op Uitgangspunten voor
de begroting 2022
De gemeenten ontvingen in december 2020 de Uitgangspuntennota 2022. Zij konden tot 1
maart 2021 hun zienswijze indienen.
Wij hebben diverse zienswijzen op de Uitgangspuntennota 2022 van de gemeenten
ontvangen. Deze zienswijzen zijn betrokken bij het opstellen van deze Programmabegroting
2022. Ook later ontvangen zienswijzen hebben wij voor zover mogelijk hierin meegenomen.
Een uitgebreid overzicht van deze zienswijzen en de reactie van ons dagelijks bestuur daarop
staan in bijlage B van deze Programmabegroting.

2.1.Instemmende zienswijzen
Veel gemeenten spreken hun waardering uit voor de grote inzet van de GGD in de
bestrijding van COVID-19, terwijl tegelijkertijd het reguliere werk zoveel mogelijk is
doorgegaan.
Een compliment dat wij – namens de medewerkers van de GGD – graag in ontvangst nemen.
De gemeenten Aalten, Apeldoorn, Bronckhorst, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo,
Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst en
Winterwijk stemmen in met de voorgestelde indexering en beleidsuitgangspunten of dienen
hierop geen zienswijze in.
Door de gemeenten Lochem, Oude IJsselstreek, Putten en Zutphen wordt in hun zienswijze
expliciet de aandacht voor kwetsbare groepen genoemd. Zij onderschrijven dit of vragen om
een nadere uitwerking daarvan.
Enkele gemeenten Aalten, Apeldoorn, Brummen, Doetinchem, Ermelo, Lochem en
Winterswijk hebben (aanvullende) opmerkingen op beleidsuitgangspunten. Onderstaand
gaan wij hier nader op in.
2.2.Reactie dagelijks bestuur op onderdelen zienswijzen gemeenten
Onderstaand gaan wij in op de door de gemeenten ingediende zienswijzen, voor zover deze
niet instemmend van aard zijn. Onze reactie is ook terug te vinden in eerdergenoemde
bijlage B.
Naar aanleiding van de strategische visie en takendiscussie
De gemeente Apeldoorn rekent erop, dat de GGD de resultaten uit de strategische
visieontwikkeling en de takendiscussie betrekt in de meerjarenbegroting 2022-2025.
Programmabegroting 2022 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - CONCEPT
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Uiteraard verwerken wij de resultaten van deze trajecten zo spoedig mogelijk in de
meerjarenbegroting en de Bestuursagenda 2019 - 2023.
De raad van Ermelo ziet nadere informatie over het proces rond de strategische visie met
belangstelling tegemoet en hoort graag wanneer en hoe de input vanuit de raden plaats kan
vinden. De raad vraagt in dit kader aandacht voor de veranderende verhouding tussen
overheid en maatschappij.
Wij zeggen toe dat wij de raden van de gemeenten in het traject om te komen tot een
strategische visie zullen raadplegen.
Naar aanleiding van de financiële uitgangspunten
De gemeente Lochem ziet in de Uitgangspuntennota een aantal ontwikkelingen die
financiële gevolgen kunnen hebben, zoals de coronapandemie, statushouders en
takendiscussie. Lochem gaat ervan uit dat de GGD hierover met de gemeenten een
constructief gesprek voert en de gemeenten tijdig betrekt.
Die toezegging doen wij bij deze.
De gemeente Brummen wijst de werkwijze af om kosten voor nieuw beleid om te zetten in
een verhoging van de inwonerbijdrage. Dit geeft de gemeente te weinig flexibiliteit.
Bovendien is het lastig om kosten en baten tegen elkaar af te wegen bij de beoordeling van
specifieke resultaten indien het om een deel van de inwonersbijdrage gaat.
Wij betrekken de zienswijze van Brummen ten aanzien van nieuw beleid en inwonerbijdrage
bij de discussie over de strategische visie en de taken van de GGD.
Het algemeen bestuur besluit over de uitkomsten van de takendiscussie en strategische visie
en over verhoging van de inwonerbijdrage.
De gemeente Oude IJsselstreek maakt zich zorgen over de algemene financiële ontwikkeling
van de kosten van de GGD. Zij wachten de gesprekken van het algemeen bestuur over deze
ontwikkelingen af.
Ook wij wachten de resultaten van de gesprekken over strategische visie en takendiscussie
af.
Naar aanleiding van de beleidsinhoudelijke uitgangspunten
Onderstaand gaan wij in op de meer beleidsinhoudelijke uitgangspunten reacties. Deze
hebben wij in onderwerpen onderverdeeld.
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Preventieaanbod GGD en Bestuursagenda
De gemeente Lochem wil op een aantal onderdelen een nadere concretisering. Dit betreft
onder meer:
- het preventieaanbod van de GGD voor het voorkomen van eenzaamheid en mentale
problemen,
- meer transparantie over de taken van de GGD,
- de rol van de GGD bij domein-overstijgende of regionale samenwerking bij het
verkleinen van gezondheidsachterstanden,
- de toepassing van het begrip Positieve Gezondheid en de vertaling daarvan naar
lokale activiteiten en eigen taken, en
- actualisatie van de Bestuursagenda.
Ook de gemeente Ermelo vraagt om een concretisering en herijking van de Bestuursagenda.
Daarbij vraagt Ermelo wat de inzet van de GGD zal zijn bij de vertaling van de landelijke nota
volksgezondheid; met name vragen zij ook aandacht voor de inzet op het tegengaan van
overgewicht. Ook gaat Ermelo in op Gezonder oud worden en de mogelijke inzet van de GGD
hierop.
Over het preventieaanbod en de inzet van de GGD willen wij graag met gemeenten in
overleg. Waar mogelijk sluiten we aan op lokale activiteiten. Daarbij zien wij graag dat uit
efficiencyoverwegingen zoveel mogelijk gemeenten aansluiten. Wij kijken uit naar wat de
takendiscussie en strategische visie ter zake aan opbrengsten oplevert.
Samen met de gemeenten bezien wij hoe wij beter inzichtelijk kunnen maken wat wij in en
voor de gemeenten doen. Daarnaast actualiseren wij de uitwerking van de Bestuursagenda,
met name waar het gaat om de aandacht voor kwetsbare groepen.
Brede aanpak gezondheidsvraagstukken
De gemeente Brummen vraagt zich ten aanzien van een brede aanpak van
gezondheidsvraagstukken (met specifieke nadruk op de vitaliteit, veerkracht en
weerbaarheid van kwetsbare groepen en jongeren) af hoe breed de GGD wil worden.
De gemeente Brummen kan hiervoor een beroep doen op diverse (lokale) partijen. Met hen
ontwikkelt Brummen beleid en kan direct acteren als dat nodig is. De GGD kan hierin een rol
hebben; de gemeente Brummen denkt dan voornamelijk aan kortdurende en specifieke
activiteiten als het informeren en bijscholen van professionals.
Wij geven invulling aan deze brede aanpak van gezondheidsvraagstukken binnen de
bestaande publieke gezondheidstaken. Onze inzet kan individueel en collectief en in
samenwerking met lokale of regionale netwerken zijn. Op die manier kunnen we tot een
brede aanpak komen. Wij willen aansluiten bij lokale initiatieven.
Het beperken van de rol van de GGD, zoals door Brummen verwoord, onderschrijven wij
niet. Wij pleiten voor een steviger invulling van de opdracht van de gemeenten en van de
inzet van de expertise van de GGD binnen de publieke gezondheid.
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Rijksvaccinatieprogramma
De gemeente Brummen ziet voorts weinig ruimte voor nieuw beleid dat gepaard gaat met
extra kosten. In die situatie zal naar andere financieringsbronnen gezocht moeten worden.
De gemeenten Doetinchem en Ermelo verzoeken de GGD om voor de bekostiging van het
Rijksvaccinatieprogramma binnen de middelen te blijven die het rijk heeft toegevoegd aan
het gemeentefonds.
Ermelo bepleit daarnaast een aanpassing van de organisatie van het
Rijksvaccinatieprogramma.
Het door ons in deze Programmabegroting voorgestelde nieuw beleid betreft de uitbreiding
van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit zijn extra taken onder verantwoordelijkheid van de
gemeenten, die de GGD voor de gemeenten uitvoert. Hiervoor zijn (extra) middelen
toegevoegd aan het gemeentefonds. Wij gaan er van uit, dat wij binnen de budgetten blijven
die het ministerie beschikbaar heeft gesteld en nog zal stellen aan de gemeenten.
De door Ermelo genoemde aanpassing in de praktische organisatie van het RVP nemen wij
mee in de andere werkwijze die wij in 2021 gaan invoeren.
Jeugdgezondheid Adolescenten
Doetinchem vindt dat JG Adolescenten een onderdeel van het wettelijk basispakket JGZ is.
Daarom moet deze taak als integraal onderdeel meengenomen worden in de
doorontwikkeling van de JGZ, zowel inhoudelijk als financieel, waarbij de financiering
hiervan plaatsvindt via de inwonerbijdrage JGZ. Ook de gemeente Aalten is deze mening
toegedaan.
De gemeenten Winterswijk en Doetinchem vinden dat de gemeenten die betrokken zijn bij
Jeugdgezondheid Adolescenten evenredig financieel daaraan bijdragen met als
verdeelsleutel het aantal inwoners per gemeente. De gemeente Aalten vindt dat wanner er
in 2022 nog sprake is van een subsidieaanvraag, dat er dan een geactualiseerde
verdeelsleutel moet worden gehanteerd.
Ermelo koppelt de discussie over Jeugdgezondheid Adolescenten aan de extra aandacht voor
veerkracht en weerbaarheid.
Jeugdgezondheid Adolescenten is een thema dat meegenomen wordt in de takendiscussie.
De uitkomsten van deze discussie geven mede richting aan de invulling en financiering van
deze taak.
De gemeente Doetinchem en Aalten vinden bovendien dat de taken van de JGZ goed
moeten aansluiten op hun ketenafspraken met lokale partners en interventies.
Wij onderschrijven het belang, dat wij aansluiten bij lokaal beleid en samenwerking zoeken
met lokale partners.
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Omgevingswet
De gemeente Ermelo vraagt naar de positionering van de GGD in het kader van de
Omgevingswet.
Wij zien kansen om gezondheid steviger te positioneren. Het aanbod van de GGD en de
samenwerking met gemeenten en ketenpartners gaan wij in 2021 nader concretiseren.

Programmabegroting 2022 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - CONCEPT

9

3. Tijdsplanning

Programmabegroting
2022

Jaarrekening
2020

Uitgangspuntennota
2022

Wanneer

Wat

Wie

9 december 2020

Uitgangspuntennota 2022 naar
raden zenden.

dagelijks bestuur
(DB) GGD

van 9 december
tot 1 maart 2021

Zienswijzen op de
Uitgangpuntennota 2022
indienen

gemeenten

18 februari 2021

Uitgangspuntennota 2022
bespreken.

algemeen
bestuur (AB)
GGD1

vóór 15 april 2021

voorlopige Jaarrekening 2020 ter
informatie aan de raden zenden

DB GGD

8 april 2021

concept-Programmabegroting
2022 bespreken

AB GGD

13 april 2021

concept-Programmabegroting
2022 aan de raden toezenden.

DB GGD

van 13 april tot
8 juni 2021

zienswijzen op conceptProgrammabegroting 2022
indienen.

8 juli 2021

beslissen over vaststelling
Programmabegroting 2022.

gemeenten

AB GGD

Het algemeen bestuur (AB) van GGD NOG bestaat uit de wethouders volksgezondheid van de 22
deelnemende gemeenten. Het AB kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur (DB). Hierin hebben zes
wethouders zitting en één burgemeester (namens het DB van Veiligheidsregio NOG, met in beide besturen de
portefeuille geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio - GHOR).
1
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4. Kerngegevens begroting 2022
Werkgebied GGD Noord- en Oost-Gelderland

Deelnemende gemeenten en inwoneraantallen 31-12-2020
Aantal deelnemende gemeenten
Totaal aantal inwoners

22
831.319
Midden-IJssel /
Oost-Veluwe

Noord-Veluwe

Achterhoek

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten

23.429
27.017
48.722
28.029
23.756
24.370

Apeldoorn
Brummen
Epe
Hattem
Heerde
Lochem
Voorst
Zutphen

164.770
20.877
33.197
12.226
18.774
33.944
24.797
48.099

Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doetinchem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk

27.120
43.846
36.083
58.263
36.038
29.572
39.349
29.041

totaal
aantal gemeenten

175.323
6

totaal
aantal gemeenten

356.684
8

totaal
aantal gemeenten

299.312
8
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Personeelsbestand per 01-01-2021
in vaste dienst

tijdelijke dienst

totaal

Aantal medewerkers

222

52

274

Aantal fte’s

168

28

196

Gemiddelde fte
0,76
0,54
0,72
Toelichting: de inhuur van derden, ZZP’ers en oproepkrachten zijn niet opgenomen in deze cijfers.

Totaal lasten en baten begroting 2022
Lasten

€ 20.026.000

Baten

€ 20.049.000

Verdeling totale lasten over programma’s 2022 (x 1.000)

€ 5.185

€ 5.357

Jeugd gezondheid zorg
Algemene Gezondheid zorg
Kennis en Expertise

€ 253

Inwoner-bijdrage en
organisatie projecten
Overhead

€ 1.846

€ 7.385

Verdeling totale lasten 2022 (x 1.000)
€ 2.430

€ 1.742

Indirecte Kosten
Personeelslasten
Overige lasten

€ 15.854
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Verdeling baten 2022 (x 1.000)

€ 7.757
Overige baten
Inwonerbijdrage
€ 12.292
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BESLUIT

Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland;

BESLUIT:

de Programmabegroting 2022 van GGD Noord- en Oost-Gelderland vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 juli 2021

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter
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BELEIDSBEGROTING
5. Bestuurlijke kaders
5.1.Gemeentelijke organisatie voor publieke gezondheid
De missie van de GGD luidt: “GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van
22 gemeenten. De GGD biedt actief ‘Een gezond houvast’ en bewaakt, beschermt en
bevordert de gezondheid van de inwoners.”
De taken die de gemeenten en hun GGD hebben voor de publieke gezondheidszorg staan in
de Wet publieke gezondheid (Wpg). Ook laten gemeenten andere taken door de GGD
uitvoeren. Dit zijn taken die aansluiten bij de kerntaken en de deskundigheid van de GGD. De
22 colleges van B en W hebben hun samenwerkingsafspraken vastgelegd in een
gemeenschappelijke regeling.
5.2.COVID-19
De bestrijding van de coronacrisis heeft grote invloed op de GGD. Ten behoeve hiervan is
naast de reguliere organisatie een projectorganisatie ingericht. Vanuit deze
projectorganisatie geeft de GGD invulling aan het informeren, testen, bron- en
contactonderzoek en het vaccineren.
Het ministerie van VWS vergoedt alle kosten van de aanpak van het coronavirus, voor zover
deze niet gedekt zijn door de inwonerbijdrage van de gemeenten. Dit betreft onder meer
kosten voor testen, bron en contactonderzoek, vaccineren, klantencontactcentrum,
laboratoriumkosten, omzetderving en achterstanden.
Nu, in 2021, is nog niet duidelijk of achterstanden, bijvoorbeeld bij Jeugdgezondheid, aan
het eind van 2021 ingelopen zijn of dat deze in 2022 nog ingehaald moeten worden; dat is
afhankelijk van de duur van de coronamaatregelen. Op geleide van deze maatregelen is een
deel van de uitvoering van de taken van de GGD aangepast.
Uiteraard zet de GGD zich ten volle in om ook de reguliere taken zo goed mogelijk vorm te
geven. We informeren de gemeenten hier periodiek over.
Evenmin is duidelijk wat de gevolgen van de coronacrisis op de (middel)lange termijn voor
de GGD zullen zijn. Zo is onzeker wat dit voor bepaalde onderdelen van de GGD gaat
betekenen, bijvoorbeeld voor de taak Infectieziektebestrijding of Reizigerszorg.
Tegelijkertijd laat de coronacrisis zien, dat mensen met leefstijl gerelateerde aandoeningen
aanzienlijk meer kans hebben op een ernstig beloop van COVID-19. De noodzaak tot inzet op
preventie, leefstijl en gezondheidsbevordering is daarom urgenter dan ooit.
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5.3.Takendiscussie en strategische visie GGD
In 2020 startten wij een traject om te komen tot een discussie over de taken van de GGD en
voor de ontwikkeling van een strategische visie voor de GGD. Aanleiding hiervoor was de
vraag vanuit gemeenten om te bezien of besparingen voor gemeenten mogelijk zijn.
Er is begrip voor de financiële druk bij de gemeenten. Anderzijds heeft de GGD een smal
takenpakket en moet hij alle zeilen bijzetten in een situatie waarin opgeschaald moet
worden, zoals de afgelopen periode heeft laten zien. Daarom is een zorgvuldig proces
gewenst.
Het traject om te komen tot een strategische visie en het traject van de takendiscussie zijn
gekoppeld. Er zijn twee vragen geformuleerd die leidend zijn voor de discussie:
1. welke GGD willen we zijn?
2. Hoe verhouden we ons als aparte gemeenten en als collectief van gemeenten (de
eigenaren) tot de GGD die we willen zijn.
Dit traject is in 2021 voortgezet. De raden van de gemeenten worden geraadpleegd. Het
algemeen bestuur legt de uitkomsten van dit traject vast in een besluit. Deze uitkomsten
verwerken wij zo spoedig mogelijk in de lopende begroting en de meerjarenbegroting, in de
Bestuursagenda 2019 – 2023 en overige samenwerkingsafspraken.
5.4.Bestuursagenda
Bestuursagenda 2019-2023 NOG Gezonder
Het algemeen bestuur (AB) heeft een Bestuursagenda voor de periode 2019 – 2023
vastgesteld. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten en prioriteiten voor de GGD in de
jaren 2019-2023. Wij handhaven de benadering van ‘positieve gezondheid’.
In de Bestuursagenda 2019 – 2023 NOG Gezonder staan vier prioriteiten:
1. NOG gezondere jeugd
2. NOG gezondere leefomgeving
3. NOG gezonder oud worden
4. NOG gezondere leefstijl
Voor alle vier prioriteiten geldt:
• Wij sluiten aan bij de landelijke ontwikkelingen en bij het gezondheidsbeleid en de
preventieagenda’s van de gemeenten.
• Gemeenten dragen bij aan het NOG gezonder laten worden van hun inwoners en aan het
verkleinen van gezondheidsverschillen. Door meer te investeren in preventie en
gezondheidsbevordering kan gezondheidswinst worden behaald.
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• Wij besteden specifieke aandacht aan het bereiken van kwetsbare groepen (mensen met
een lage sociaaleconomische status, in armoede, laaggeletterdheid, nieuwkomers en
psychisch kwetsbare mensen).
• Wij zoeken innovatieve strategieën om het bereik en de effecten van gezondheidsprogramma’s te vergroten.
Meer informatie is te vinden in de Bestuursagenda NOG Gezonder 2019 – 2023.
Uitgaande van deze Bestuursagenda willen wij ons nadrukkelijker richten op een brede
aanpak van gezondheidsvraagstukken, met specifieke nadruk op de vitaliteit en veerkracht
van kwetsbare groepen. De GGD wil met name inzetten op veerkracht en weerbaarheid bij
jongeren. De laatste jaren is de psychische en psychosociale ontwikkeling van jongeren
hoger op de gemeentelijke agenda gekomen.
Ook de bestrijding van COVID-19 laat het belang zien van een gezonde leefstijl en aandacht
voor kwetsbare groepen.
5.5.Indeling GGD-taken
Gemeenten willen weten welke invloed zij hebben op GGD-taken en hoe zij hierop kunnen
sturen. GGD NOG onderscheidt daarom zijn taken volgens het ABCD-model:
A. wettelijke GGD-taken
Taken van gemeenten die zij wettelijk verplicht laten uitvoeren door de GGD: kerntaken uit
de Wet publieke gezondheid (Wpg), het toezicht kinderopvang, taken uit de Wet
veiligheidsregio’s.
B. wettelijke gemeentelijke taken
Taken die de gemeenten op basis van een wet moeten uitvoeren en die de GGD in hun
opdracht kan uitvoeren: bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg op basis van de Wpg;
kwaliteitstoezicht, toegang beschermd wonen en maatschappelijke zorg op basis van de
Wmo 2015; preventieve activiteiten op basis van de Jeugdwet, lijkschouw op basis van de
Wet op de lijkbezorging.
C. autonome gemeentelijke taken
Taken die de GGD kan uitvoeren in opdracht van gemeenten. In de praktijk komt dit weinig
voor, omdat de gemeentelijke taken meestal in de wet vastliggen.
D. externe taken
Taken die de GGD uitvoert in opdracht van derden, zoals rijksoverheid, politie en burgers, in
aansluiting op de kerntaken van de GGD: arrestantenzorg, reizigersvaccinatie, vergunningen
tattooshops, publieke gezondheidszorg asielzoekers.
In de programma’s onderscheiden wij steeds deze vier soorten taken van de GGD.
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6. Voorstel nieuw beleid 2022
6.1.Nieuw beleid: Verhoging inwonerbijdrage Rijksvaccinatieprogramma
Vanaf 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het
Rijksvaccinatieprogramma. Wij voeren het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit voor 4-18jarigen voor 21 gemeenten (de gemeente Apeldoorn laat de Jeugdgezondheid door een
andere organisatie uitvoeren). Hiervoor organiseert de GGD verschillende
vaccinatiebijeenkomsten in de gemeenten. Daarnaast zijn er inhaalspreekuren.
De gemeenten ontvangen voor de uitvoering van het RVP compensatie via het
gemeentefonds. De financiering van de GGD is nog gebaseerd op de vergoeding die het
RIVM in 2017 aan de GGD heeft betaald.
Vanaf 2019 zijn er diverse aanpassingen geweest:
- Extra taken in verband met de invoering van het informed consent;
- Extra middelen voor het verhogen van de vaccinatiegraad;
- Bijkomende administratieve lasten
- Toevoeging vaccinatie tegen Meningokokken ACWY voor 14-jarigen
- HPV-vaccinatie voor jongens (2022).
In onder meer de Uitgangspuntennota 2022 en in een voorstel aan uw algemeen bestuur in
november 2020 is aangekondigd dat wij een voorstel zouden doen voor verhoging van de
inwonerbijdrage voor het RVP om deze in lijn te brengen met de reële kosten hiervan.
In deze berekening nemen wij mee, dat wij onze werkwijze voor de uitvoering van het RVP
aanpassen. Het RVP-programma wordt hiermee efficiënter, van een hogere kwaliteit, minder
foutgevoelig en meer op gemeentelijk niveau ingericht. De verwachting is dat de opkomst en
daarmee de vaccinatiegraad omhoog gaat.
Om het rijksvaccinatieprogramma in 2022 uit voeren komen de totale kosten op € 566.300.
Dit leggen wij via een begrotingswijziging bij deze Programmabegroting aan het algemeen
bestuur voor. Het voorstel is om de totale kosten vanaf 2022 te dekken vanuit de
inwonerbijdrage.
In de bijlage bij de begrotingswijziging staan deze kosten nader toegelicht.

Programmabegroting 2022 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - CONCEPT

19

7. Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren sluiten aan op de Bestuursagenda
Hieronder staan de beleidsindicatoren voor de Programmabegroting. Het zijn
beleidsindicatoren die aansluiten bij de Bestuursagenda 2019 – 2023 NOG Gezonder. Naast
de algemene inzet voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid,
noemt de Bestuursagenda 4 prioriteiten:
- gezondere jeugd,
- gezondere leefomgeving,
- gezonder ouder worden,
- gezondere leefstijl.
De 4 prioriteiten geven nadrukkelijk richting aan de inzet van de GGD. De activiteiten van de
GGD weerspiegelen deze ambities.
Wij zoeken voor de uitwerking van de Bestuursagenda en voor het behalen van de
resultaten samenwerking met lokale en regionale ketenpartners.
Lokaal beleid, beleid van ketenpartners en landelijke of regionale ontwikkelingen
beïnvloeden de realisatie van de indicatoren. Deze ontwikkelingen liggen grotendeels buiten
de invloedssfeer van de GGD.
Tenslotte merken wij op, dat COVID-19 gevolgen heeft voor de (psychische) gezondheid van
de jeugd en van kwetsbare groepen. Dit beïnvloedt het behalen van een deel van onze
resultaten.
Beleidsindicatoren gaan over Noord- en Oost-Gelderland
De percentages die genoemd worden bij de beleidsindicatoren betreffen cijfers voor de
regio Noord- en Oost-Gelderland.
De cijfers per gemeente zijn niet hetzelfde. Per regio of gemeente kunnen daarom andere
accenten worden gelegd, afhankelijk van de (gezondheids)situatie of van specifieke
omstandigheden binnen een gemeente.
Beschikbaarheid van de resultaten
Significante resultaten zijn vrijwel altijd pas op langere termijn zichtbaar. Daarom is
belangrijk om te onderkennen dat de Bestuursagenda en de daaruit afgeleide
beleidsindicatoren richting geven aan de langetermijndoelen van de gemeenten en de GGD.
De beleidsindicatoren komen daarom ook weer terug in komende programmabegrotingen.
Voor de indicatoren zijn ook niet ieder jaar nieuwe resultaten beschikbaar. De resultaten van
het beleid worden vooral gemeten via de verschillende GGD-monitors die vierjaarlijks
worden afgenomen. Wanneer resultaten uit de monitors beschikbaar komen (dat is in de
loop van het jaar volgend op het jaar van uitvoering van de monitor), zullen ze gebruikt
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worden voor de evaluatie en eventuele bijstelling van beleid. In ieder geval zal via het
jaarverslag van de GGD rapportage van de resultaten plaatsvinden. De resultaten worden
voorts gemonitord via de bestuursrapportages.
Daarnaast werken wij aan het helder en inzichtelijk maken voor gemeenten van de
werkzaamheden en resultaten van de GGD. Dit inzicht laat zien of de activiteiten die de GGD
uitvoert voldoende bijdragen aan het bereiken van de gewenste resultaten. De
beleidsindicatoren geven richting aan de activiteiten van de GGD.
Beleidsindicatoren
De beleidsindicatoren delen we onderstaand in aan de hand van de 4 prioriteiten uit de
Bestuursagenda. Een aantal van deze beleidsindicatoren richt zich op de grotere nadruk op
de vitaliteit en veerkracht van kwetsbare groepen. De resultaten van de monitor
Volwassenen en Ouderen komen medio 2021 beschikbaar. De onderstaand vermelde
percentages uit deze monitor zijn om die reden nog niet aangepast.
NOG gezondere jeugd
- De vaccinatiegraad van vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma is in Noord- en
Oost-Gelderland in 2023 hoger dan de vaccinatiegraad in 2019.
o D(K)TP en BMR volledig (10 jaar) gaan van 90,4% in 2019 naar 92% in 2023;
o HPV stijgt van 45,6% in 2019 naar 50% in 2023.
(Bron: RIVM)
- Het percentage jongeren in Noord- en Oost-Gelderland dat hun gezondheid als goed
of zeer goed ervaart is in 2023 92% (2015 89%).
(Bron: Jeugdmonitor)
- Het percentage kinderen in Noord- en Oost-Gelderland met een verhoogde of matig
verhoogde kans op psychosociale problematiek is in 2021 20% (2017: 23%).
(Bron: Kindermonitor)
- Het percentage jongeren in Noord- en Oost-Gelderland dat in de categorie ‘normaal’
scoort op het terrein van de psychosociale gezondheid is in 2023 91% (2015: 88%).
(Bron: Jeugdmonitor)
NOG gezondere leefomgeving
- In 2022 hebben minimaal 15 gemeenten omgevingsvisies vastgesteld, waarin
doelstellingen en ambities op het gebied van gezondheid (of specifieke onderdelen
daarvan) zijn benoemd.
(Bron: Eigen registratie)
- In 2022 is de GGD bij 15 omgevingsvergunningen, omgevingsplannen of
vooroverleggen daarover door gemeenten om een gezondheidsadvies gevraagd. (In
de afgelopen jaren waren dit er voor een omgevingsvergunning, planvorming of
bestemmingsplanwijziging gemiddeld 7,5 per jaar).
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(Bron: Eigen registratie)
NOG gezonder ouder worden
- Het percentage volwassen/ouderen dat hun gezondheid als goed of zeer goed
ervaart is in 2020 80% (2016: 78%).
(Bron: Monitor Volwassenen en Ouderen)
- Het percentage volwassenen/ouderen in Noord- en Oost-Gelderland dat geen of een
laag risico heeft op een angststoornis of een depressie is in 2020 58% (2016: 56%).
(Bron: Monitor Volwassenen en Ouderen)
NOG gezondere leefstijl
- Het percentage jongeren in Noord- en Oost-Gelderland dat ooit een hele sigaret of
meer heeft gerookt is in 2023 13% (2015: 17%).
(Bron: Jeugdmonitor)
- Het percentage jongeren in Noord- en Oost-Gelderland dat de laatste vier weken
alcohol heeft gedronken is in 2023 28% (2015: 33%).
(Bron: Jeugdmonitor)
- Het percentage jongeren in Noord- en Oost-Gelderland dat tenminste 5 dagen per
week minimaal een uur beweegt is in 2023 60% (2015: 56%).
(Bron: Jeugdmonitor)
- Het percentage volwassenen/ouderen in Noord- en Oost-Gelderland dat rookt of
weleens rookt is in 2020 17% (2016: 19%).
(Bron: Monitor Volwassenen en Ouderen)
- Het percentage volwassenen/ouderen in Noord- en Oost-Gelderland met matig of
ernstig overgewicht is in 2020 50% (2016: 52%).
(Bron: Monitor Volwassenen en Ouderen)
- Het percentage volwassenen/ouderen in Noord- en Oost-Gelderland dat voldoet aan
de norm voor alcoholgebruik is in 2020 72% (2016: 70%).
(Bron: Monitor Volwassenen en Ouderen)
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PROGRAMMAPLAN
8. Programma Jeugdgezondheid
8.1.Wat willen we bereiken?
De jeugdgezondheid bij GGD NOG heeft twee verschillende opdrachten. Aan de ene kant ziet
en monitort zij kinderen op individueel niveau. Hierdoor is het mogelijk om kinderen in een
kwetsbare situatie te signaleren en om daar vervolgens wat mee te doen. Aan de andere
kant heeft de jeugdgezondheid een collectieve opdracht. Deze collectieve opdracht is om de
gezondheid van de populatie jeugdigen in de gemeenten te bewaken, te beschermen en te
bevorderen. De jeugdgezondheid gaat uit van de eigen kracht van gezinnen (ouders en
kinderen) en hun omgeving op basis van het concept van positieve gezondheid.
8.2.Wat gaan we ervoor doen?
A. Wettelijke GGD-taken


Gemeenten laten de beleidsadvisering vanuit de jeugdgezondheidszorg uitvoeren door
de GGD, in samenhang met de algemene taken van de GGD bij monitoring, signalering en
advisering (Wet publieke gezondheid).

B. Wettelijke gemeentelijke taken die de GGD uitvoert







Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het actief aanbieden van jeugdgezondheidszorg
aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar (Wet publieke gezondheid - Wpg). Het
Basispakket Jeugdgezondheidzorg geeft aan welke activiteiten beschikbaar moeten zijn
(zie het Besluit publieke gezondheid). Dit is uitgewerkt in het landelijk professioneel
kader JGZ en landelijke professionele richtlijnen. De uitvoering van de jeugdgezondheid
sluit aan op de ontwikkelingen in het sociaal domein. In de regio NOG hebben 21
gemeenten de uitvoering van de jeugdgezondheid voor 4-18-jarigen opgedragen aan de
GGD.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor preventie en jeugdhulp (Jeugdwet). De
jeugdgezondheid draagt hieraan bij. Op verzoek van gemeenten voert de GGD deze
preventieve activiteiten uit.
De GGD voert het rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit voor de 4-18-jarigen. De uitvoering
van het RVP is gekoppeld aan de uitvoering van de jeugdgezondheid.
Voor de doelgroep statushouders (vluchtelingen die in de gemeenten zijn gehuisvest) is
bij de uitvoering van de reguliere jeugdgezondheid een extra inspanning van de GGD
nodig. In de regio NOG hebben 21 gemeenten de uitvoering van de jeugdgezondheid
voor 4-18-jarigen opgedragen aan de GGD (Wet publieke gezondheid).
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Prioriteiten
In het programma Jeugdgezondheid zijn de prioriteiten in 2022:
1. Accent op veerkracht en weerbaarheid bij jongeren
In de nota ‘Een veerkrachtige jeugd, wat kan de GGD betekenen’ staan de taken van
de GGD rondom veerkracht en weerbaarheid bij de jeugd. De verschillende taken bij
elkaar dragen bij aan de bevordering van de veerkracht op populatieniveau.
Via lessen/workshops wordt op verschillende wijze, passend bij de leeftijd, aandacht
besteed aan telkens dezelfde boodschap. Deze boodschap is: ‘als er iets is waar je
mee zit, ga naar een volwassene die je vertrouwt en praat erover. Blijf er niet alleen
mee zitten’. Deze boodschap is voor iedereen relevant.
Om nog meer kennis en ervaring op te doen rondom veerkracht en weerbaarheid bij
jongeren in de regio Noord- en Oost-Gelderland, voert de GGD een verdiepend
onderzoek uit met de data uit de Jeugdmonitor. Daarnaast gaat de GGD in gesprek
met jongeren en hun ouders, over hoe zij aankijken tegen het thema ‘veerkrachtige
jeugd’ en wat zij nodig hebben om ofwel zelf veerkrachtig op te groeien of om
kinderen te begeleiden naar meer veerkracht.
De opdracht voor de jeugdgezondheid gaat over het bevorderen van de gezondheid
van de gehele populatie jeugdigen in de regio. De GGD heeft de mogelijkheden
onderzocht om het aanbod op onderdelen anders vorm te geven, passend binnen het
Basispakket Jeugdgezondheidszorg. De GGD werkt hierin samen met gemeenten,
Jeugdgezondheid 0-4 jaar en andere ketenpartners. Zodra dit is afgerond worden de
resultaten hiervan geïmplementeerd.
2. Jeugdgezondheid Adolescenten
Het aanbod Jeugdgezondheid Adolescenten is onderdeel van het landelijk
vastgelegde takenpakket van Jeugdgezondheidszorg. Het rijk stelt hiervoor middelen
beschikbaar via het gemeentefonds. De GGD vraagt jaarlijks subsidie aan; niet alle
gemeenten nemen deze taak af.
De GGD is overleg met de gemeenten gestart over een herijking, met als doel een
nieuw plan met een zo breed mogelijk draagvlak. De inzet van de GGD op
www.JouwGGD.nl is vanaf 2021 geen onderdeel meer van Jeugdgezondheid
Adolescenten.
Jeugdgezondheid Adolescenten wordt bovendien meegenomen in de takendiscussie
die op dit moment plaats vindt. De uitkomsten hiervan geven mede richting aan de
invulling en financiering van deze taak.
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3. Rijksvaccinatieprogramma
GGD NOG voert het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit voor 4-18-jarigen (met
uitzondering van de gemeente Apeldoorn). Hiervoor organiseert de GGD tweemaal
per jaar vaccinatiebijeenkomsten in de gemeenten; de zogenaamde groepsvaccinatie.
Daarnaast zijn er inhaalspreekuren voor extreem angstige kinderen en jeugdigen die
de vaccinatie gemist hebben.
Het RVP kende de afgelopen jaren een aantal uitbreidingen van het programma,
waaronder uitbreiding met de meningokokkenvaccinatie voor 14-jarigen. In 2022
wordt het Rijksvaccinatieprogramma verder uitgebreid.
Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat de GGD jaarlijks meer jeugdigen gaat
vaccineren. Dit brengt extra kosten met zich mee. Hiervoor wordt het algemeen
bestuur een begrotingswijziging voorgelegd (zie ook hoofdstuk 6, Voorstel nieuw
beleid 2022 en bijlage C in hoofdstuk 15 van deze Programmabegroting).
Daarnaast voeren wij wijzigingen door in de organisatie van het RVP, waardoor het
programma efficiënter en van een hogere kwaliteit wordt. Het RVP richten wij meer
op gemeentelijk niveau in. De verwachting is dat de opkomst en daarmee de
vaccinatiegraad omhoog gaat.
8.3.Wat mag het kosten?
Rekening van baten en lasten per
programma

1e
begrotings
wijziging
2021

Programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
begroting
raming
raming
raming
2022
2023
2024
2025

Jeugdgezondheid
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

1.021
5.739
-4.718
0
0
-4.718

1.030
5.185
-4.155
0
0
-4.155
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9. Programma Algemene gezondheidszorg
9.1.Wat willen we bereiken?
Het programma Algemene gezondheidszorg bestaat uit een groot aantal verschillende
producten. Gemeenschappelijk doel is het bevorderen, bewaken en beschermen van de
gezondheid van de bevolking in de regio, met speciale aandacht voor risicogroepen.
9.2.Wat gaan we ervoor doen?
A. Wettelijke GGD-taken






De wettelijke taken in dit programma betreffen de infectieziektebestrijding (waaronder
de coronabestrijding), medisch milieukundige zorg, algemene technische hygiënezorg en
psychosociale hulp bij rampen (Wet publieke gezondheid).
De GGD draagt bij aan de geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR, Wet
veiligheidsregio’s).
De gemeenten zien toe op de naleving van de kwaliteitseisen voor kinderopvang. Zij
wijzen de GGD aan als toezichthouder (Wet Kinderopvang).
Voor de doelgroep statushouders (vluchtelingen die in de gemeenten zijn gehuisvest) is
bij de uitvoering van reguliere taken een extra inspanning van de GGD nodig. Daarbij
gaat het vooral om infectieziektebestrijding, seksuele gezondheid en
gezondheidsbevordering (Wet publieke gezondheid).

B. Wettelijke gemeentelijke taken die de GGD uitvoert






De GGD voert de lijkschouw uit voor de gemeenten, als onderdeel van de forensische
geneeskunde (Wet op de lijkbezorging).
De gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland, met uitzondering van de Noord-Veluwse
gemeenten, hebben de GGD belast met het kwaliteitstoezicht op de uitvoering van de
maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), op basis van een overeenkomst.
In opdracht van een aantal gemeenten voert de GGD taken uit voor toegang beschermd
wonen en maatschappelijke zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015).
De GGD voert voor een aantal gemeenten Verkennend Onderzoek uit in het kader van de
Wet verplichte GGZ.

D. Taken die de GGD in opdracht van derden uitvoert.



De GGD verzorgt reizigersadvisering en -vaccinaties voor burgers.
Het ministerie van VWS heeft de GGD belast met de inspectie en vergunningverlening
voor het veilig en hygiënisch aanbrengen van tatoeages en piercings (regelgeving op
basis van Warenwet).
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De GGD ontvangt van VWS een subsidie voor de uitvoering van aanvullende seksuele
gezondheidszorg.
De GGD ontvangt via de subsidieregeling PrEP een subsidie voor de medische begeleiding
bij het gebruik van PrEP door een specifieke doelgroep met een verhoogd risico op hiv.
De GGD voert de arrestantenzorg en forensisch medisch onderzoek uit voor politie en
justitie, als onderdeel van de forensische geneeskunde.
In opdracht van het RIVM voert GGD NOG de Doetinchemstudie uit, een langlopende
cohortstudie (bevolkingsonderzoek).
De GGD voert de publieke gezondheidszorg asielzoekers uit op basis van een landelijke
overeenkomst met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Prioriteiten
Voor het programma Algemene gezondheidszorg zijn de prioriteiten in 2022:
4. COVID-19 en Infectieziektebestrijding
Ook in 2022 zal de bestrijding van COVID-19 nog veel aandacht krijgen, hoewel naar
verwachting minder intensief dan in 2021. Wij gaan ervan uit dat wij in 2022 nog wel
invulling geven aan onder meer bron- en contactonderzoek, testen en vaccineren.
De kosten hiervan zijn niet in deze Programmabegroting opgenomen. Het is nog
onduidelijk welke omvang dit zal hebben. Het uitgangspunt is dat het ministerie van
VWS deze kosten financiert.
Landelijk zal de bestrijding van COVID-19 worden geëvalueerd. In deze evaluatie
worden wellicht ook keuzes gemaakt ten aanzien van de landelijke en regionale
organisatie van de infectieziektebestrijding. Het is nu nog onduidelijk wat dit gaat
betekenen voor het ministerie van VWS, RIVM, GGD GHOR Nederland, regionale
GGD’en en de Veiligheidsregio.
5. Omgevingswet
We gaan ervan uit dat de Omgevingswet met ingang van 1 januari 2022 van kracht
wordt. Deze wet geeft gemeenten opdracht om gezondheid van de inwoners mee te
wegen in het ruimtelijk beleid.
Gemeenten en GGD’en bereiden zich al enkele jaren voor op de Omgevingswet. De
verwachting is dat gemeenten de GGD vaker om advies zullen vragen of om deel te
nemen aan Omgevingstafels. De precieze taakverdeling en uitwerking van de
samenwerking vraagt nog de nodige aandacht.
6. Forensische Geneeskunde
Landelijk loopt een aanbestedingstraject voor de uitvoering van de Medische
Arrestantenzorg. Wanneer deze in 2021 wordt afgerond, zal in 2022 effectuering van
het resultaat plaatsvinden.
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Het resultaat van de aanbesteding zal wellicht de nodige aanpassingen geven in de
werkwijze en de samenwerking met andere GGD’en in Oost-Nederland.
7. Tuberculosebestrijding
Wij gaan de samenwerking met andere GGD’en in Oost-Nederland intensiveren. Ook
de interne samenwerking met het team Infectieziektebestrijding krijgt nadrukkelijker
aandacht.
Door deze intensievere samenwerking leveren wij onze diensten dicht bij de cliënt en
kunnen wij de kwaliteit garanderen.

9.3.Wat mag het kosten?
Rekening van baten en lasten per
programma

1e
begrotings
wijziging
2021

Programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
begroting
raming
raming
raming
2022
2023
2024
2025

Algemene Gezondheid
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

22.555
19.424
3.131
0
0
3.131

6.023
7.385
-1.362
0
0
-1.362
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6.123
7.471
-1.348
0
0
-1.348

6.223
7.557
-1.334
0
0
-1.334

6.323
7.643
-1.320
0
0
-1.320
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10. Programma Kennis- en Expertise
10.1. Wat willen we bereiken?
GGD NOG ondersteunt gemeenten bij beleidsvorming en beleidsuitvoering. Dit gebeurt door
het bieden van inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners van de gemeenten,
integraal beleidsadvies en advies over gebruik van effectief gebleken interventies die leiden
tot verbetering van leefstijl en gezonder gedrag van de bevolking.
10.2. Wat gaan we ervoor doen?
A. Wettelijke GGD-taken


De gemeenten laten een aantal taken voor de publieke gezondheid uitvoeren door de
GGD (Wet publieke gezondheid). In dit programma betreft dat onderzoek van de
gezondheidssituatie van de bevolking (epidemiologische analyse), beleidsadvisering,
bijdragen aan preventieprogramma’s en gezondheidsbevordering, preventieve
ouderengezondheidszorg.

C. Autonome gemeentelijke taken die de GGD in opdracht van de gemeenten uitvoert


Academische werkplaats AGORA, een samenwerkingsverband met Wageningen
University & Research centre, voert onderzoeken uit voor gemeenten, die deels boven
de afgesproken basistaken uitgaan en afzonderlijk worden bekostigd. Dit geldt ook voor
het Evaluatiebureau publieke gezondheid, dat voortkomt uit Agora.

Prioriteiten
Voor het programma Kennis en expertise zijn de prioriteiten in 2021:
8. NOG Gezondere leefstijl
Wij zetten in op de prioriteiten van het Nationaal Preventieakkoord 2018 (roken,
overgewicht en problematisch alcoholgebruik) en de landelijke nota
gezondheidsbeleid 2020 – 2024 waarin wordt gepleit voor een brede aanpak.
Onder andere het verkleinen van gezondheidsachterstanden en vitaal ouder worden
krijgen hier nadrukkelijke aandacht. We streven ernaar gezondheidswinst voor
kwetsbare groepen te bereiken en de kosten in de zorguitgaven en het sociaal
domein te beheersen. We zoeken hierbij aansluiting bij en geven inhoud aan het
lokaal/regionaal gezondheidsbeleid en het beleid in het sociaal domein.
 In de subregio Midden-IJssel/Oost Veluwe staan de thema’s roken en gezond
ouder worden centraal.
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 In de Achterhoek wordt in opdracht van de bestuurlijke thematafel ‘De
gezondste regio’ gewerkt aan een Regionaal preventieakkoord. Ook is men in
de Achterhoek bezig met sportakkoorden.
 Op de Noord Veluwe staan preventie- en sportakkoorden en de regionale
gezondheidsnota centraal. Gemeenten oriënteren zich op een ketenaanpak
overgewicht jeugd, aanpak op middelengebruik (IJslands model) en gezond
ouder worden.
9. Trends in de volksgezondheid
Het signaleren, duiden en publiceren van belangrijke trends en inzicht geven in de
gezondheid van de inwoners. Wij zoeken naar nieuwe manieren om data en kennis te
genereren.
In 2022 worden de resultaten van de Kindermonitor (2021) bekend.
Afhankelijk van landelijke besluitvorming en financiering, wordt in 2021 een extra
Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd. Daarvan zullen de resultaten dan ook in 2022
verschijnen.
10. Academische Werkplaats AGORA
Academische werkplaats AGORA (AW AGORA) is een samenwerkingsverband waarin
veel projecten van de grond zijn gekomen. Er is onderwijs ontwikkeld voor
(aankomend) professionals die werkzaam zijn in het veld van de publieke gezondheid.
Vanuit het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid, onderdeel van AGORA,
ondersteunen we gemeenten bij beleidsvraagstukken rond het aantonen van
effectiviteit van beleid- en gezondheidsprogramma’s.
AGORA heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling en/of evaluatie van veel
effectieve leefstijlprogramma’s zoals SLIMMER, ProMuscle in de Praktijk en
Smaaklessen / EU-Schoolfruit. Vaak is aan het eind van het subsidieprogramma het
leefstijlprogramma klaar voor verdere verspreiding. Het ontbreekt echter aan een
infrastructuur om dit te organiseren en te onderhouden.
Op verschillende manieren spelen wij in op de aanwezige groeimogelijkheden:
1.
Doorontwikkeling van beleids- en leefstijlprogramma’s
2.
Doorontwikkeling van evaluatie- en onderzoeksmethodieken
3.
Samen leren.
11. NOG Fitter en Vitaler
NOG Fitter en Vitaler richt zich op het bevorderen van fitte en vitale medewerkers
van organisaties in Noord- en Oost-Gelderland. Ruim 61 partners hebben zich al bij
dit regionetwerk aangesloten, waarmee ruim 29.000 medewerkers kunnen worden
bereikt. Wij werken in 2022 aan het doorontwikkelen van het aanbod, waarbij wordt
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geanticipeerd op de wensen van onze partners. Extra inzet wordt gepleegd op het
thema roken en ‘kwetsbare werkenden’. Daarnaast wordt aanvullende aandacht
besteed aan werving, social media, een online challenge en webinars.
12. NOG gezonder oud worden
Preventie helpt ouderen zo lang mogelijk gezond en zelfredzaam te blijven. Zo
houden zij zo lang mogelijk de regie over hun leven. De groep ouderen wordt steeds
groter en zal een groter beroep doen op zorgvoorzieningen. Daarom zet de GGD in
op:
- Het updaten van online informatie over/voor gezond ouder worden en
ouderen.
- In samenwerking met lokale partners ontwikkelen en uitvoeren van een
duidelijk productaanbod voor de doelgroep ouderen.

10.3. Wat mag het kosten?
Rekening van baten en lasten per
programma

1e
begrotings
wijziging
2021

Programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
begroting
raming
raming
raming
2022
2023
2024
2025

Kennis & Expertise
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

454
1.830
-1.376
23
0
-1.399

458
1.846
-1.388
23
0
-1.411
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458
1.846
-1.388
23
0
-1.411

458
1.938
-1.480
23
92
-1.411

458
1.846
-1.388
23
0
-1.411
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11. Inwonerbijdrage en organisatieprojecten
11.1. Wat willen we bereiken?
In dit programma hebben wij de kosten en opbrengsten opgenomen van:
 organisatie-ontwikkelingstrajecten binnen de GGD
 nog te realiseren, niet gespecificeerde omzet van plusopdrachten
 de inwonerbijdrage van gemeenten voor de uitvoering de basistaken van de GGD.
11.2. Wat gaan we ervoor doen?
A. Wettelijke GGD-taken


De colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten in een veiligheidsregio,
treffen een gemeenschappelijke regeling voor de instelling en instandhouding van
een regionale gezondheidsdienst in die regio (Wet publieke gezondheid). De wet
schrijft voor dat de gemeenten een aantal taken voor de publieke gezondheid laten
uitvoeren door de GGD.

Prioriteiten
Voor het programma Inwonerbijdrage en organisatieprojecten is de prioriteit in 2022:
13. Herijking organisatieontwikkeling
Mede in verband met de inzet op de COVID-19-bestrijding is de doorontwikkeling van
zelforganisatie in 2021 ‘on hold’ gezet. In 2021 oriënteren we ons – mede op basis
van de resultaten rondom strategische visie en takendiscussie – op een bijpassende
inrichting van de organisatie.
11.3. Wat mag het kosten?
Rekening van baten en lasten per
programma

1e
begrotings
wijziging
2021

Programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
begroting
raming
raming
raming
2022
2023
2024
2025

Inwonerbijdrage en projecten
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

12.335
256
12.079
0
0
12.079

12.487
253
12.234
0
0
12.234
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12.487
253
12.234
0
0
12.234

12.487
253
12.234
0
0
12.234

12.487
253
12.234
0
0
12.234
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12. Overhead
12.1. Wat willen we bereiken?
Een onderdeel van het programma Overhead is bestuursondersteuning. Het doel van de
bestuursondersteuning is om het GGD-bestuur en de gemeenten in positie te brengen voor
het besturen van de GGD. Dit betreft ten eerste advisering en ondersteuning voor de
bestuurlijke besluitvorming.
Ten tweede omvat dit het agenderen en oppakken van maatschappelijke en bestuurlijke
vraagstukken op het gebied van de publieke gezondheid.
12.2. Wat gaan we ervoor doen?
Prioriteiten:
Voor het programma Overhead zijn de prioriteiten in 2022:
14. Actualisering Bestuursagenda 2019 – 2023
De COVID-19-pandemie heeft het belang van een gezonde leefstijl duidelijk gemaakt.
De noodzaak tot inzet op preventie, leefstijl en gezondheidsbevordering is daarom
urgent. Wij richten ons de komende periode nadrukkelijker op de veerkracht en
vitaliteit van kwetsbare groepen.
Daarnaast neemt het algemeen bestuur in 2021 besluiten over de strategische visie
van de GGD en resultaten die voortvloeien uit de takendiscussie.
Bovenstaande ontwikkelingen zullen met zich meebrengen dat wij de
Bestuursagenda 2019 – 2023 actualiseren.
15. Passende informatie voor gemeenten
Gemeenten zoeken naar mogelijkheden voor een grotere betrokkenheid bij de GGD.
Samen met de gemeenten bezien wij hoe wij beter inzichtelijk kunnen maken wat wij
in en voor de gemeenten doen. Het inrichten van de webpagina ‘Wat doet de GGD’ is
hierin een eerste stap.
Met gemeenten komen wij tot nadere voorstellen hiervoor. De mate van detaillering
is daarbij een punt van aandacht.
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12.3. Wat mag het kosten?
Rekening van baten en lasten per
programma

1e
begrotings
wijziging
2021

Programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
begroting
raming
raming
raming
2022
2023
2024
2025

Overhead
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

51
9.144
-9.093
0
0
-9.093

51
5.357
-5.306
0
0
-5.306
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5.371
-5.320
0
0
-5.320

51
5.385
-5.334
0
0
-5.334

51
5.400
-5.349
0
0
-5.349
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PARAGRAFEN
13. Paragrafen
Op basis van artikel 9 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
(BBV) bevat deze begroting drie paragrafen met betrekking tot relevante beheersmatige
aspecten:
 weerstandsvermogen en risicobeheersing (inventarisatie weerstandcapaciteit,
inventarisatie risico’s en beleid)
 financiering (treasurybeleid)
 bedrijfsvoering (bedrijfsprocessen om de beleidsdoelstellingen te realiseren en de
sturing en beheersing daarvan)
De andere paragrafen uit artikel 9 zijn niet van toepassing voor GGD Noord- en OostGelderland. Dit geldt ook voor de paragraaf verbonden partijen. De GGD kent ook geen
verbonden partijen in de zin van de wet, d.w.z. waar de GGD bestuurlijke invloed en
financieel belang heeft.
13.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
In deze paragraaf geven wij weer hoe robuust de financiële positie is. Het weerstandsvermogen is het vermogen van GGD NOG om financiële tegenvallers op te vangen, zonder
dat de continuïteit van de GGD in gevaar komt. Het weerstandsvermogen wordt bepaald op
basis van de relatie tussen:
 de weerstandscapaciteit, d.w.z. de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten
te dekken, en
 alle risico’s waarvoor geen specifieke maatregelen zijn getroffen en die van materiële
betekenis kunnen zijn voor de financiële positie.
In het kader van de vernieuwing van de BBV is een uniforme basisset financiële kengetallen in
de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing voorgeschreven. Voor GGD NOG zijn de
onderstaande kengetallen van toepassing:
 Netto Schuldquote: de netto schuld gedeeld door de totale inkomsten,
 Solvabiliteit: eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen,
 Structurele exploitatieruimte: het structurele exploitatiesaldo in percentage van de
totale baten.
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Kengetal
Netto schuld quote
Solvabiliteit
Structurele exploitatieruimte

realisatie
2020
-6,6%
29,7%
0,0%

begroot
2021
-4,9%
53,7%
0,0%

begroot
2022
-6,6%
50,0%
0,0%

Weerstandscapaciteit en risico’s
Het algemeen bestuur heeft op 22 november 2018 de onderstaande risico’s als belangrijkste
risico’s voor de GGD in het kader van het risicomanagement vastgesteld.
1. inhoudelijke risico’s en risico’s met betrekking tot opbrengsten:
a. wijziging wetgeving
b. uitbraak infectieziekte/tbc
c. gemeenten laten taken niet door de GGD uitvoeren
d. omzetdaling/minder opdrachten
e. morele verplichting voor uitvoering van taken die niet kostendekkend zijn
2. risico’s vanwege personele omstandigheden:
a. ziekteverzuim boven 4%
b. WW-verplichting
c. arbeidsmarktkrapte/leeftijdsopbouw
3. risico’s vanuit de bedrijfsvoering:
a. begrotingsoverschrijding
b. technologische ontwikkeling
Deze risico’s zijn gekwantificeerd voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Voor de
inwonerbijdrage Jeugdgezondheid worden de gemeenten geacht zelf een reserve aan te
houden. Bij eventueel uittreden komt er een frictiebijdrage die de kosten voor de andere
gemeenten dekt.
Risico’s
Om het benodigde weerstandsvermogen te bepalen hanteren wij als definitie van een risico:
een gebeurtenis of omstandigheid met mogelijk nadelige financiële gevolgen voor de
organisatie.
Beleid weerstandscapaciteit en de risico’s
Percentage weerstandscapaciteit
Berekening percentage weerstandscapaciteit
Weerstandscapaciteit (materieel gezien)
Voorstel tot storting bij jaarrekening 2019
Stand weerstandsvermogen bij GGD na stortingsvoorstel
Weerstandsvermogen aan te houden bij de GGD per 31-12-2021
Percentage weerstandscapaciteit
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31-12-2022
1.618.000
0
1.618.000
1.623.000
100%
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Benodigd weerstandsvermogen structurele exploitatierisico’s
Omschrijving risico
1 Inhoudelijke risico's en risico's met betrekking tot opbrengsten
2 Risico's vanwege personele omstandigheden
3 Risico's uit bedrijfsvoering
Totaal risico
kans dat risico's zich gelijk voordoen
Totaal risico GGD NOG
af post onvoorzien in exploitatie
aan te houden weerstandsvermogen

in €
1.496.000
2.490.000
792.000
4.778.000
50%
2.389.000
766.000
1.623.000

De berekening van het benodigd weerstandsvermogen is gemaakt op basis van de realisatie
van 2020 waarbij rekening is gehouden met de invloed van COVID-19. Het percentage
weerstandscapaciteit is 100%. In euro’s is het weerstandsvermogen € 5.000 te laag. Wij
stellen voor om geen dotatie aan de algemene reserve te doen.
13.2. Financiering
Inleiding
Deze paragraaf omvat de beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de
financieringsportefeuille.
De financieringsparagraaf geeft kaders voor het transparant maken en daarmee voor het
sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Het algemeen bestuur van de
GGD heeft een Treasurystatuut vastgesteld waarin de volgende uitgangspunten zijn
vastgelegd.
 zoveel mogelijke interne financiering
 een risicomijdende gedragslijn
 rekening houdend met deze randvoorwaarden, het optimaliseren van de
renteresultaten.
Schatkistbankieren en financiering
De Wet schatkistbankieren schrijft voor dat de decentrale overheden, waaronder de GGD, al
hun overtollige liquide middelen en beleggingen aanhouden bij het ministerie van Financiën.
Daarmee zijn de mogelijkheden om de renteresultaten te optimaliseren uitgeput.
Wij verwachten dat het ook in 2021 niet nodig zal zijn externe financieringsmiddelen aan te
trekken. De GGD kan volledig gebruik maken van interne financiering.
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Kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen van de GGD betreffen medische apparatuur, kantoorinventaris, ICT- en
telefoniemiddelen.
De rekening 2020 heeft per 31-12-2020 een boekwaarde van kapitaalgoederen van afgerond
€ 0.9 miljoen. Op 18 november 2021 bieden wij bij een wijziging op de Programmabegroting
2022 het algemeen bestuur een geactualiseerde Staat van activa aan.
13.3. Bedrijfsvoering
De prioriteiten binnen de bedrijfsvoering zijn:
16. Strategisch personeelsbeleid
Wij hebben toegezegd ons strategische personeelsbeleid te actualiseren. Wij vragen
ook op landelijk niveau aandacht voor het probleem van het artsentekort.
Vanwege de uitbraak van COVID-19 en de hierdoor noodzakelijke inzet van grote
aantallen extra medewerkers kon nog onvoldoende aandacht worden besteed aan de
actualisering van het personeelsbeleid. De komende maanden pakken wij dit weer op
en gaan we dit in lijn brengen met de takendiscussie en de daaraan gekoppelde
strategische visie.
Overigens is op dit moment de situatie wat minder urgent; dat neemt niet weg, dat wij
stevig moeten inzetten op duurzame inzetbaarheid en aantrekkelijk werkgeverschap.
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FINANCIËLE BEGROTING
14. Financiële uitgangspunten
14.1. Uitgangspuntennota 2022
Begin december 2020 hebben wij een brief met de Uitgangspunten voor de begroting 2022
toegezonden aan de gemeenten. Inmiddels heeft het Centraal Planbureau (CPB) de cijfers
voor de indexering aangepast. Daarom hebben wij het voorstel voor de indexering
bijgesteld.
14.2. Indexering
Methodiek
Ons uitgangspunt bij indexeren is dat de index in relatie staat tot de werkelijke ontwikkeling
van de kosten. Dat houdt in dat wij de kosten voor het komende jaar begroten mét
indexering.
Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 21 november 2019 de aangepaste
indexeringssytematiek vastgesteld. Deze systematiek gaat uit van:
 het basisjaar is het jaar van de begroting minus twee jaar;
 de indexcijfers uit de CPB kortetermijnraming van december
 de verdeling van de kosten in 70% loonkosten (loonvoet sector overheid) en 30%
materiële kosten (prijs overheidsconsumptie, netto materieel).
Als de vergelijking met de ontwikkeling van de inkomsten uit het Gemeentefonds daartoe
naar oordeel van het algemeen bestuur aanleiding geeft, dan kan het AB besluiten een
bezuinigingsopdracht te geven. Het uitgangspunt is dat een eventuele bezuinigingsopdracht
wordt gebaseerd op een discussie over de inhoud en omvang van het takenpakket van de
GGD. Wij handhaven de inspanningsverplichting van de afgelopen jaren tot het
“inverdienen” van de indexering.
Index 2022
In de Uitgangspuntennota 2022 zijn wij uitgegaan van een gewogen index van 0,99%. De CPB
korte termijn-raming cijfers van november, het CPB heeft in verband met het doorrekenen
van verkiezingsplannen een maand eerder gepubliceerd, geven voor de ontwikkeling 2020
en 2021 een afwijking van 0,1% lager dan de cijfers van september.
Op basis van de actuele informatie van het CPB stellen we voor de indexering van de
inwonerbijdrage voor de deelnemende gemeenten voor het jaar 2022 vast te stellen op
0,89%.
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De gebruikte indexcijfers voor 2022 zijn:
Loonkosten index
1,5% (loonvoet sector overheid septembercirculaire 2020)
Materiële kosten
1,5% (prijs overheid consumptie netto materiaal septembercirculaire 2020)
Op basis van de actuele informatie van het CPB stellen we de volgende bijstelling van de
indexering voor:
Indexcijfers 2021 (gebaseerd op CPB-cijfers november 2020)
Omschrijving
Loonkostenindex
Materiële kostenindex
Gewogen Index

Ontwikkelingen
2021
-0,70%
-0,40%
-0,61%

Indexcijfer
2022
1,50%
1,50%
1,50%

Indexering
begroting
2021
0,80%
1,10%
0,89%

De kosten van de GGD bestaan voor 70% uit loonkosten en 30% uit materiële kosten. De
bovenstaande berekening leidt tot het volgende indexeringsvoorstel voor inwonerbijdrage
deelnemende gemeenten:
Gewogen index
loonkosten 0,7 * 0,80% + materiële kosten 0,3 * 1,10% = 0,89%.
Inwonerbijdrage
Als gevolg van de geactualiseerde indexcijfers wijzigt de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten. Wij gaan in deze programmabegroting 2022 uit van de inwonertallen
per 31 december 2020. Bij de inwonerbijdrage maken wij onderscheid tussen
 de bijdrage voor de A-taken voor publieke gezondheidszorg die worden bekostigd uit de
inwonerbijdrage van alle gemeenten, en
 de B-taak Jeugdgezondheidszorg 4- 18-jarigen die wordt bekostigd uit een inwonerbijdrage van 21 gemeenten (Apeldoorn laat vanaf 2017 de jeugdgezondheidszorg
uitvoeren door het Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn).
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Voor 2022 leidt dit tot de volgende inwonerbijdragen voor de gemeenten:
Bijdrage Publieke Gezondheid

Bijdrage Jeugdgezondheid

Totaal
inwoner
bijdrage
in €

Totaal
Per
inwoner
Inwoner
Aantal
in €
inwoners bijdrage in
€

Omschrijving
Aantal
inwoners
Inwoneraantal 31-12-2019
Toename inwoners
Inwoneraantal 31-12-2020

827.802
3.517
831.319

Programma begroting 2021

827.802 6.701.358

Toename inwoners

3.517

Per
Inwoner
in €

663.973
2.576
666.549
8,10

28.471

663.973

5.444.431

2.576

21.123

Actualisering prijspeil 2021 -0,61%

-41.052

-33.340

CPB Index 2022 1,5%

100.332

81.483

Inwonerbijdrage deelnemende
gemeente 2022

831.319 6.789.109

Korting logopedie Hattem en Voorst
Inwonerbijdrage deelnemende
gemeenten 2022 na correctie korting
logopedie

8,17

666.549

5.513.697

0

10.590

6.789.109

5.503.106

8,20

8,27

De totale inwonerbijdrage van een deelnemende gemeente is het bedrag per inwoner
vermenigvuldigd met het aantal inwoners van die gemeente (zie 15.1 Bijlage A op pag. 49
voor een overzicht).
De gemeenten Hattem en Voorst maken van oudsher geen gebruik van het onderdeel
Spraak- en taalscreening (logopedie) van de jeugdgezondheid. Hiervoor krijgen zij een
korting op de inwonerbijdrage.
De totale inwonerbijdrage aan de GGD voor 2022 is begroot op € 12.292.215. Voor de
berekening per inwoner is de korting hierbij opgeteld. Dit resulteert in een inwonerbijdrage
Publieke Gezondheid van € 8,17 en een inwonerbijdrage Jeugdgezondheid van € 8,27.
Als het aantal inwoners van een gemeente lager wordt, dan neemt de totale inwonerbijdrage van deze gemeente ook relatief af. De definitieve inwonerbijdrage van de
deelnemende gemeenten wordt bepaald aan de hand van de werkelijke inwonertallen op
1 januari van het jaar waarop de kosten betrekking hebben (zie Gemeenschappelijke
regeling GGD NOG).
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14.3. Overzicht baten en lasten 2020-2025 en toelichting
in € 1.000 per programma
Rekening van baten en lasten per
programma

realisatie
2020
(concept)

1e
begrotings
wijziging
2021

Programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
begroting
raming
raming
raming
2022
2023
2024
2025

Jeugdgezondheid
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

1.031
5.112
-4.081
0
71
-4.010

1.021
5.739
-4.718
0
0
-4.718

1.030
5.185
-4.155
0
0
-4.155

1.030
5.185
-4.155
0
0
-4.155

1.030
5.185
-4.155
0
0
-4.155

1.030
5.185
-4.155
0
0
-4.155

16.740
15.451
1.289
0
0
1.289

22.555
19.424
3.131
0
0
3.131

6.023
7.385
-1.362
0
0
-1.362

6.123
7.471
-1.348
0
0
-1.348

6.223
7.557
-1.334
0
0
-1.334

6.323
7.643
-1.320
0
0
-1.320

384
1.888
-1.504
23
92
-1.435

454
1.830
-1.376
23
0
-1.399

458
1.846
-1.388
23
0
-1.411

458
1.846
-1.388
23
0
-1.411

458
1.938
-1.480
23
92
-1.411

458
1.846
-1.388
23
0
-1.411

37
7.377
-7.340
131
0
-7.471

51
9.144
-9.093
0
0
-9.093

51
5.357
-5.306
0
0
-5.306

51
5.371
-5.320
0
0
-5.320

51
5.385
-5.334
0
0
-5.334

51
5.400
-5.349
0
0
-5.349

11.720
23
11.697
0
0
11.697

12.335
256
12.079
0
0
12.079

12.487
253
12.234
0
0
12.234

12.487
253
12.234
0
0
12.234

12.487
253
12.234
0
0
12.234

12.487
253
12.234
0
0
12.234

Algemene Gezondheid
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

Kennis & Expertise
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

Overhead
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

Inwonerbijdrage en projecten
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat
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in € 1.000 Totaal GGD NOG
Rekening van baten en lasten per
programma

realisatie
2020
(concept)

1e
begrotings
wijziging
2021

Programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
begroting
raming
raming
raming
2022
2023
2024
2025

GGD Noord- en Oost Gelderland
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

29.912
29.851
61
154
163
70

36.416
36.393
23
23
0
0

20.049
20.026
23
23
0
0

20.149
20.126
23
23
0
0

20.249
20.318
-69
23
92
0

20.349
20.326
23
23
0
0

Voor de programmabegroting 2022 gaan we ervan uit dat COVID-19 nog zeker een rol
speelt, maar veel minder intensief dan in 2021. Hierdoor zijn zowel de baten als de lasten
ten opzichte van de 1e begrotingswijziging fors lager.
De incidentele baten en lasten opgenomen in de programmabegroting 2022 zijn nul. In de
lasten van het programma Overhead is € 200.000 onvoorzien begroot. Dit is 1% van de totale
begroting.
De meerjarenraming 2023-2025 wordt opgenomen tegen prijspeil 2022. De hardheid van
meerjaren-prijsindexering is beperkt en deze meenemen geeft niet een reëler beeld.
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14.4. Uitzetting van de financiële positie en toelichting
Balans 2020- 2022 in € 1.000
ACTIVA

Balans per 31 december
2020
2021
2022

PASSIVA

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

Materiële vaste activa

900

1.017

1.100

Financiële vaste activa

62

36

36

962

1.053

1.136

Totaal vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

50

50

4.802

3.500

3.114

218

200

200

Overlopende activa

3.979

600

500

Totaal vlottende activa

9.044

4.350

3.864

Liquide middelen

TOTAAL GENERAAL

Eigen vermogen

2.970

2.903

2.500

155

150

150

3.125

3.053

2.650

Crediteuren

3.786

350

350

Overlopende passiva

3.095

2.000

2.000

Totaal vlottende passiva

6.881

2.350

2.350

Voorzieningen
Totaal vaste passiva
VLOTTENDE PASSIVA

45

Uitzettingen met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar

Balans per 31 december
2020
2021
2022

10.006

5.403
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TOTAAL GENERAAL

10.006
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5.403

5.000

Berekening EMU saldo 2019- 2021 (in € 1.000)
2020
60

2021
23

2022
23

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

309

292

300

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus
de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

-22

-5

0

39

383

300

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen

0

0

0

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

0

0

0

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

0

0

0

Baten bouwgrondexploitatie:

0

0

0

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties
met derden betreffen

0

0

0

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans geactiveerd

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde
exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief
fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van
bovenstaande posten
Verkoop van effecten:
Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?
Berekend EMU-saldo
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0
0

0

nee

nee

308

-73

nee

23

45

Het BBV schrijft voor dat de GGD NOG een overzicht in de jaarrekening opneemt met een
verdeling van de baten, lasten en het saldo per taakveld. De taakvelden zijn door de
rijksoverheid gedefinieerd. Onderstaand het overzicht met de verdeling naar taakvelden
over begroting 2022.
Taakvelden 2022 (in € 1.000)

Taakveld
IV3
0.
0.4
0.9
0.10
0.11
1.
1.1
7.
7.1
7.5

Baten
Bestuur en ondersteuning
Overhead
Vennootschapsbelasting
Mutaties reserves
Resultaat van rekening van baten en lasten
Veiligheid
Crisisbeheersing/brandweer
Volksgezondheid en Milieu
Volksgezondheid
Begraafplaatsen en crematoria
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Lasten

Saldo

5.356
0
0
0

5.356
30
23
0

0
-30
-23
0

291

291

0

13.876
526

13.952
374

-76
152
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14.5. Meerjarenraming en toelichting
Geprognosticeerde balans in € 1.000
ACTIVA

Balans per 31 december
2022
2023
2024
2025

VASTE ACTIVA
1.100

1.100

1.100

1.100

Financiële vaste activa

36

36

36

36

1.136

1.136

1.136

1.136

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

50

50

50

3.114

3.000

3.000

3.000

Liquide middelen

200

200

200

200

Overlopende activa

500

500

500

500

3.864

3.750

3.750

3.750

Totaal vlottende activa
TOTAAL GENERAAL

Eigen vermogen

2.500

2.240

2.240

2.240

150

150

150

150

2.650

2.390

2.390

2.390

350

350

350

350

Overlopende passiva

2.000

2.146

2.146

2.146

Totaal vlottende passiva

2.350

2.496

2.496

2.496

Voorzieningen
Totaal vaste passiva
VLOTTENDE PASSIVA

50

Uitzettingen met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar

Balans per 31 december
2022
2023
2024
2025

VASTE PASSIVA

Materiële vaste activa

Totaal vaste activa

PASSIVA

5.000

4.886
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4.886

Crediteuren

TOTAAL GENERAAL

5.000
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4.886

4.886

4.886

Geprognosticeerd meerjaren EMU saldo (in € 1.000)
2022
Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit
1
reserves
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans
geactiveerd

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie
en overigen

-69

23

300

300

300

300

0

0

0

0

300

300

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp
maken e.d.

8 Baten bouwgrondexploitatie:
9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze
transacties
met derden betreffen

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post
1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste
10 van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden
gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande
posten
11 Verkoop van effecten:
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de
b
exploitatie?

nee

nee

Berekend EMU-saldo

2025

23

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
7

2024

23

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de
3 exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van
de exploitatie
4

2023

23

nee

23

nee

-69

23

Meerjaren kengetallen
Kengetal
Netto schuld quote
Solvabiliteit
Structurele exploitatieruimte

begroot
2022
-6,6%
50,0%
0,0%

raming
2023
-5,3%
45,8%
0,0%
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2024
-5,3%
45,8%
0,0%

raming
2025
-5,3%
45,8%
0,0%
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14.6. Staat van activa
Wij leggen de Staat van activa (voorgenomen investeringen) op 19 november 2021 voor aan
het algemeen bestuur in de vorm van een begrotingswijziging. Voor de inwonerbijdrage
heeft dit geen gevolgen.
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15. BIJLAGEN
15.1. Bijlage A: Inwonerbijdragen per deelnemende gemeente

Gemeente

Aantal
Aantal
inwoners
inwoners
30-12-2020 30-12-2020
incl
excl.
Apeldoorn Apeldoorn

Begroting
2022
Publieke
Gezondheid
in €

Begroting
2022
Jeugd
Gezondheid
in €

Begroting
2022
Totaal
in €

Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doetinchem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk
Regio Achterhoek

27.120
43.846
36.083
58.263
36.038
29.572
39.349
29.041
299.312

27.120
43.846
36.083
58.263
36.038
29.572
39.349
29.041
299.312

221.480
358.076
294.678
475.815
294.311
241.505
321.350
237.168
2.444.383

224.337
362.694
298.479
481.952
298.107
244.620
325.495
240.227
2.475.910

445.817
720.770
593.157
957.767
592.417
486.125
646.845
477.396
4.920.293

Apeldoorn
Brummen
Epe
Hattem
Korting Hattem
Heerde
Lochem
Voorst
Korting Voorst
Zutphen
Regio Midden IJssel / Oost Veluwe

164.770
20.877
33.197
12.226

0
20.877
33.197
12.226

18.774
33.944
24.797

18.774
33.944
24.797

48.099
356.684

48.099
191.914

1.345.622
170.496
271.109
99.846
0
153.321
277.209
202.509
0
392.809
2.912.921

0
172.695
274.606
101.134
-3.524
155.299
280.785
205.121
-7.067
397.875
1.576.923

1.345.622
343.190
545.715
200.979
-3.524
308.620
557.994
407.630
-7.067
790.684
4.489.845

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Regio Noord Veluwe

23.429
27.017
48.722
28.029
23.756
24.370
175.323

23.429
27.017
48.722
28.029
23.756
24.370
175.323

191.337
220.639
397.897
228.904
194.007
199.022
1.431.805

193.805
223.485
403.029
231.856
196.510
201.589
1.450.273

385.142
444.124
800.925
460.760
390.517
400.611
2.882.078

Totaal GGD NOG
831.319
666.549
Korting Hattem ivm logopedie
Korting Voorst ivm logopedie
Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner

6.789.109

6.789.109

5.503.106
3.524
7.067
5.513.697

12.292.216
3.524
7.067
12.302.806

8,167

8,272

16,439

Bijdrage per inwoner
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Inwonerbijdrage 2022-2025 per gemeente
Gemeente

Aantal
inwoners
31-12-2020
incl
Apeldoorn

Begroting
2022
in €

Raming
2023
in €

Raming
2024
in €

Raming
2025
in €

Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doetinchem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk
Regio Achterhoek

27.120
43.846
36.083
58.263
36.038
29.572
39.349
29.041
299.312

445.817
720.770
593.157
957.767
592.417
486.125
646.845
477.396
4.920.293

453.752
733.600
603.715
974.815
602.962
494.778
658.359
485.893
5.007.874

461.829
746.658
614.461
992.167
613.695
503.585
670.078
494.542
5.097.015

471.020
761.517
626.689
1.011.911
625.907
513.606
683.413
504.384
5.198.445

Apeldoorn
Brummen
Epe
Hattem
Korting Hattem
Heerde
Lochem
Voorst
Korting Voorst
Zutphen
Regio Midden IJssel / Oost Veluwe

164.770
20.877
33.197
12.226
0
18.774
33.944
24.797
0
48.099
356.684

1.345.622
343.190
545.715
200.979
-3.524
308.620
557.994
407.630
-7.067
790.684
4.489.844

1.369.575
349.299
555.428
204.557
-3.586
314.113
567.927
414.886
-7.192
804.758
4.569.764

1.393.953
355.517
565.315
208.198
-3.650
319.704
578.036
422.271
-7.321
819.083
4.651.105

1.421.693
362.592
576.565
212.341
-3.723
326.066
589.539
430.674
-7.466
835.383
4.743.662

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Regio Noord Veluwe

23.429
27.017
48.722
28.029
23.756
24.370
175.323

385.142
444.124
800.925
460.760
390.517
400.611
2.882.078

391.997
452.029
815.182
468.961
397.468
407.741
2.933.379

398.975
460.075
829.692
477.309
404.543
414.999
2.985.593

406.914
469.231
846.203
486.807
412.594
423.258
3.045.007

Totaal GGD NOG

831.319

12.292.216

12.511.017

12.733.713

12.987.114

De inwonerbijdrage 2023-2025 zijn berekend met de index uit de september circulaire 2020.
Omschrijving
Loonkostenindex
Materiële kostenindex
Gewogen Index

2023
1,90%
1,50%
1,78%

2024
1,90%
1,50%
1,78%
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2025
2,20%
1,50%
1,99%
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15.2. Bijlage B: Overzicht zienswijzen gemeenten op de uitgangspunten voor de begroting 2022

Gemeente

Reactie / zienswijze

Aalten

Brief d.d. 04-03-2021
De gemeente Aalten kan zich goeddeels vinden in de
Uitgangspuntennota 2022. Deze is inhoudelijk en financieel
grotendeels in lijn met de voorgaande Uitgangspuntennota’s en de
Bestuursagenda 2019-2023.
Aalten verzoekt de GGD om bij de doorontwikkeling van de
jeugdgezondheidszorg rekening te houden met het volgende:
- de jeugdgezondheid adolescenten als integraal onderdeel van
de jeugdgezondheid mee te nemen, zowel inhoudelijk als
financieel (via de inwonerbijdrage);
- het gebruik van een geactualiseerde verdeelsleutel
jeugdgezondheid adolescenten wanneer er (nog) sprake is van
een subsidieaanvraag 2022;
- zorgen dat de jeugdgezondheidszorg in de praktijk aansluit bij
hun lokale ketenpartners.

Apeldoorn

Reactie dagelijks bestuur

---

Jeugdgezondheid Adolescenten nemen wij mee in de takendiscussie
die in 2021 plaats vindt. De uitkomsten van deze discussie geven
mede richting aan de invulling en financiering van deze taak.

Wij zoeken waar mogelijk zeker de samenwerking met lokale
ketenpartners.

Brief d.d. 25-02-2021
Apeldoorn benoemt, dat de Uitgangspuntennota is samengesteld in
een periode met veel onzekerheden ten gevolge van de COVID-19crisis. Wat dit op termijn betekent voor de GGD organisatie en de
publieke gezondheidszorg is momenteel onzeker. Deze
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Gemeente

Reactie / zienswijze
onzekerheden beïnvloeden ook de strategische visie ontwikkeling
van de GGD en de takendiscussie. Apeldoorn is één van de
gemeenten die heeft aangedrongen op een takendiscussie.
De gemeente Apeldoorn rekent erop, dat de GGD de resultaten uit
de strategische visieontwikkeling en de takendiscussie betrekt in de
meerjarenbegroting 2022-2025.

Reactie dagelijks bestuur

Wij zullen de resultaten uit genoemde trajecten zo spoedig mogelijk
verwerken in de meerjarenbegroting.

De gemeente kan instemmen met de voorgestelde
beleidsuitgangspunten.

---

De gemeente kan eveneens instemmen met de voorgestelde
berekening van de indexering en de begroting.

---

Berkelland
Bronckhorst

Brummen

Brief d.d. 05-03-2021
Bronckhorst spreekt hun waardering uit voor het vele en goede
werk dat de GGD verricht voor de bestrijding van de
Coronapandemie. Zij vinden dat veel wordt gevraagd van de
organisatie om dit te kunnen bewerkstelligen.

---

De gemeente heeft besloten geen zienswijze in te dienen bij de
uitgangspuntennota voor de Programmabegroting 2022. De
Uitgangspuntennota geeft daar voor hen geen aanleiding toe.

---

Brief gemeenteraad d.d. 22-2-2021
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Gemeente

Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

De raad van Brummen spreekt waardering uit voor de inzet van de
GGD-medewerkers bij de bestrijding van Covid-19 en de snelle
omschakeling naar een crisisorganisatie.

---

De raad noemt dat de GGD zich de komende tijd nadrukkelijker zal
richten op een brede aanpak van gezondheidsvraagstukken, met
specifieke nadruk op de vitaliteit, veerkracht en weerbaarheid van
kwetsbare groepen en jongeren. De gemeente vraagt zich af hoe
breed de GGD wil worden.
De gemeente Brummen kan hiervoor een beroep doen op diverse
(lokale) partijen. Met hen ontwikkelt Brummen beleid en kan direct
acteren als dat nodig is. De GGD kan hierin een rol hebben; de
gemeente Brummen denkt dan voornamelijk aan kortdurende en
specifieke activiteiten als het informeren en bijscholen van
professionals.

De nadruk op vitaliteit, veerkracht en weerbaarheid betekent voor
de GGD het verschuiven van de accenten binnen de bestaande
publieke gezondheidstaken. Meer nadruk op deze aspecten
vergroot de levensvaardigheden van jongeren. Dit draagt bij aan
het kunnen en durven maken van de gezonde keuze rondom
voeding, middelen, sociale media en relaties.
Deze inzet kan individueel en collectief en in samenwerking met
lokale of regionale netwerken. Op die manier kunnen we tot een
brede aanpak komen. Wij willen aansluiten bij lokale initiatieven.
Het beperken van de rol van de GGD, zoals door Brummen
verwoord, onderschrijven wij niet. Wij pleiten voor een steviger
invulling van de opdracht van de gemeenten en van de inzet van de
expertise van de GGD binnen de publieke gezondheid.

De financiële situatie van Brummen dwingt hen om kritisch te kijken
naar hun beleid en taken of opdrachten die zij bij derden
neerleggen. Zij zullen doen wat wettelijk verplicht is om te doen.
Nieuw beleid dat leidt tot een kostenbesparing stellen zij zeer op
prijs, maar er is weinig ruimte voor nieuw beleid dat gepaard gaat
met extra kosten. In die situatie zal naar andere
financieringsbronnen gezocht moeten worden.
Zij verzoeken de GGD om bij de ontwikkeling van nieuw beleid
hiermee rekening te houden en met voorstellen voor alternatieve
financiering te komen.

Het nieuw beleid dat in deze Programmabegroting wordt
voorgesteld betreft de uitbreiding van het
Rijksvaccinatieprogramma. Dit zijn extra taken onder
verantwoordelijkheid van de gemeenten, die de GGD voor de
gemeenten uitvoert. Hiervoor zijn (extra) middelen toegevoegd aan
het gemeentefonds.
Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de betreffende
begrotingswijziging.
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Gemeente

Doetinchem

Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

De werkwijze om kosten voor nieuw beleid om te zetten in een
verhoging van de inwonerbijdrage wijzen zij af. Dit geeft de
gemeente te weinig flexibiliteit. Bovendien is het lastig om kosten
en baten tegen elkaar af te wegen bij de beoordeling van specifieke
resultaten indien het om een deel van de inwonersbijdrage gaat.

Het algemeen bestuur besluit over verhoging van de
inwonerbijdrage.
De zienswijze van Brummen ten aanzien van nieuw beleid en
inwonerbijdrage kan betrokken worden bij de discussie over de
strategische visie en de taken van de GGD.

Wij vertrouwen erop dat wij met bovenstaande zienswijze
voldoende input hebben geleverd voor de strategische
visieontwikkeling en takendiscussie. Wij blijven graag op de hoogte
van de ontwikkelingen hierin.

---

Brief d.d. 02-03-2021
De raad van Doetinchem kan zich goeddeels vinden in de
Uitgangspuntennota 2022 van de GGD. Deze is inhoudelijk en
financieel grotendeels in lijn met de voorgaande
Uitgangspuntennota’s en de Bestuursagenda 2019-2023.

---

Zij verzoeken de GGD echter om rekening te houden met de
volgende twee aandachtspunten.
Doorontwikkeling jeugdgezondheidszorg
- Doetinchem vindt, dat de taken van de JGZ goed moeten
aansluiten op onze ketenafspraken met onder andere
Buurtplein, de preventieagenda i.o. en onze interventies.
- De gemeente verwacht dat een subsidieverzoek
jeugdgezondheid (JG) adolescenten 2022 is gebaseerd op een
verdeelsleutel die geactualiseerd is.
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Het is ook onze insteek, dat wij aansluiten bij het lokaal beleid. Wij
zoeken samenwerking met lokale (en regionale) ketenpartners.
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Gemeente

Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

- JG adolescenten is echter een onderdeel van het wettelijke
basispakket JGZ. Wij zijn daarom van mening dat het nog beter
is om de JG adolescenten als integraal onderdeel mee te nemen
in de doorontwikkeling van de JGZ, zowel inhoudelijk als
financieel, waarbij de financiering van de JG adolescenten
integraal plaatsvindt via de inwonerbijdrage JGZ.

Jeugdgezondheid Adolescenten is een thema, dat wij meenemen in
de takendiscussie die in 2021 plaats vindt. De uitkomsten van deze
discussie geven mede richting aan de invulling en financiering van
deze taak.

Bekostiging Rijksvaccinatieprogramma
De gemeente Doetinchem verzoekt de GGD om voor de bekostiging
van het Rijksvaccinatieprogramma binnen de middelen te blijven
die het Rijk heeft toegevoegd aan het gemeentefonds.

Elburg

Bericht d.d. 16-02-2021
De raad van de gemeente Elburg dient geen zienswijze in.

Epe

---

Brief d.d. 09-02-2021
Het college heeft besloten in te stemmen met de
Uitgangspuntennota 2022 van GGD Noord- en Oost Gelderland en
de raad over dit besluit en de Uitgangspuntennota te informeren.

Ermelo

Wij gaan er nadrukkelijk van uit, dat wij voor de bekostiging van het
Rijksvaccinatieprogramma binnen de budgetten blijven die het
ministerie beschikbaar stelt aan gemeenten en nog beschikbaar zal
stellen voor de nieuw toe te voegen onderdelen.

---

Brief d.d.
De gemeente Ermelo spreekt waardering uit voor de inzet van de
GGD in de bestrijding van COVID-19.
Ermelo schaart zich achter de verwachting dat de GGD de reguliere
werkzaamheden weer zonder beperkingen kan oppakken.
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Gemeente

Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

Van daaruit wil Ermelo met de GGD meedenken en elkaar
aanvullen. De raad gaat graag in het voorstadium met de GGD in
gesprek over de strategische visie.
Voor een aantal punten uit de Uitgangspuntennota 2022 vragen zij
aandacht.
Relatie uitgangspuntennota 2022 en Bestuursagenda 2019-2023
De koers van de Bestuursagenda is leidend. De gemeente beveelt
een concretere vertaling, herijking en prioritering van de
Bestuursagenda aan.

Wij gaan de Bestuursagenda actualiseren.

Positieve Gezondheid
Landelijk wordt dit aangescherpt door in te zetten op health in all
policies.
De gemeente wil de discussie over Jeugdgezondheid Adolescenten
betrekken bij de grotere aandacht voor veerkracht en weerbaarheid
bij jongeren in een doorlopende aanpak binnen de
Jeugdgezondheidszorg.
Dit wordt binnen de strategische visie nader uitgekristalliseerd,
maar past ook binnen de nieuwe nota volksgezondheid.
De uitgangspunten uit de Bestuursagenda zullen hierbij naar
verwachting betrokken worden.

Jeugdgezondheid Adolescenten nemen wij inderdaad mee in de
takendiscussie die in 2021 plaats vindt. De uitkomsten van deze
discussie geven richting aan de invulling en financiering van deze
taak.

Rijksvaccinatieprogramma
Ermelo onderstreept het belang van verhoging van de
vaccinatiebereidheid. De gemeente onderschrijft de inzet van de
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Gemeente

Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

GGD en wenst dat het inhalen van vaccinaties mogelijk is binnen de
overige vaccinaties van het RVP.
De raad van Ermelo verwacht, dat de uitgaven van de GGD de
bijdrage die de gemeente van het rijk ontvangt niet overstijgen.

Wij passen in 2021 onze werkwijze aan; het inhalen van vaccinaties
tijdens de groepsvaccinaties is daarvan onderdeel.
Ook wij gaan ervan uit dat onze uitgaven voor het RVP de bijdrage
die de gemeente van het rijk ontvangt niet overstijgen.

Omgevingswet
De gemeente vindt de tekst uit de bestuursagenda 2019-2023
proactiever dan die van de uitgangspuntennota 2022. In het proces
van de strategische visie en takendiscussie zal naar verwachting de
vraag aan bod komen of en zo ja hoe de gemeenten de
gemeentelijke gezondheidsdienst duidelijker positioneert binnen
deze opgave.
Langer Thuis
Met NOG gezonder oud worden uit de Bestuursagenda kan een
relatie gelegd worden, omdat gemeenten werken aan een
belangrijke opgave Langer Thuis. De inzet op
ouderengezondheidszorg vanuit de GGD is gericht op de
monitoring: het op systematische wijze volgen en signaleren van
gezondheid bevorderende en –bedreigende factoren (Wet publieke
gezondheid).
Op het gebied van vroegtijdig opsporen en preventie van specifieke
stoornissen, bijvoorbeeld door beweegactiviteiten en sociale
activiteiten is geen inzet vanuit de GGD bekend.

Wij zien kansen om gezondheid steviger te positioneren in de
leefomgeving door de komst van de Omgevingswet. De komende
periode gaan wij het aanbod van de GGD en de samenwerking met
gemeenten en ketenpartners nader concretiseren.

Wij bepleiten dat Gezond ouder worden als landelijk speerpunt ook
een plek krijgt in de regionale/lokale nota’s. Naast monitoring van
de gezondheid van ouderen, heeft deze doelgroep via de
programma’s Mentaal Gezond en ProMuscle onze aandacht.
Ook hier maken wij graag de verbinding met Positieve Gezondheid.

NOG Gezondere Leefstijl
Dit speerpunt uit de Bestuursagenda heeft meer urgentie gekregen
vanwege COVID-19 in aansluiting op de ambitie van de landelijke
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Gemeente

Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

nota volksgezondheid waarin het preventieakkoord wordt genoemd
met inzet op problematisch alcoholgebruik, roken en overgewicht.
Inzet op overgewicht is niet opgenomen in de Uitgangspuntennota
2022 en wordt door Ermelo van belang geacht, omdat in een
ketenaanpak overgewicht de samenwerking tussen medisch en
sociaal domein kan worden verbeterd.

De COVID-19-pandemie laat zien dat een gezonde leefstijl van groot
belang is. Gezonde leefstijl heeft dan ook nadrukkelijk onze
aandacht. Overgewicht maakt hier onderdeel van uit. Dit is een
thema bij Jeugdgezondheid en voor volwassenen/ouderen in
advisering over het Preventieakkoord bij de implementatie van
gecombineerde leefstijlinterventies (GLI).

Statushouders
Binnen de nieuwe Wet Inburgering is aandacht voor het belang van
goede gezondheid bij deze doelgroep. De gemeente verwacht dit
jaar meer duidelijkheid over de vraag of gebruik gemaakt gaat
worden van de diensten van de GGD op dit terrein.
Aanbesteding medische arrestantenzorg
Deze taak ligt buiten de invloed van de gemeenten, maar kan
invloed hebben op de discussie over de strategische visie.
Toekomstvisie Sociaal Domein 2025
De GGD kan vanuit preventie een bijdrage leveren aan het behalen
van de gewenste resultaten van de toekomstvisie. Binnen het
proces van de strategische visie en takendiscussie kan bezien
worden hoe de GGD hierin gepositioneerd kan worden en hoe dit
dan georganiseerd kan worden.
Landelijke nota volksgezondheid
Deze nota wordt nog vertaald naar regionaal/lokaal beleid. Het is
volgens Ermelo nog een vraag wat de inzet van de GGD hierop zal
zijn.
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Ook wij zien goede mogelijkheden om vanuit preventie een bijdrage
te leveren aan de opgaven in het sociaal domein. Graag gaan we
met gemeenten hierover verder in gesprek.

De GGD sluit in de advisering voor het lokaal gezondheidsbeleid aan
op de landelijke nota volksgezondheid. Regionaal en lokaal kunnen
accenten worden gelegd.
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Gemeente

Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

Ook dit komt volgens de gemeente aan bod binnen de discussie
rondom taken en strategische visie.
De GGD sorteert in de Uitgangspuntennota al voor op nog vast te
stellen subregionaal/lokaal beleid. De gemeente beveelt aan het
proces volgens een juiste volgorde in te richten.
Strategische visie GGDNOG - Verhouding overheid en
maatschappij verandert.
De raad van Ermelo ziet nadere informatie over het proces rond de
strategische visie met belangstelling tegemoet en hoort graag
wanneer en hoe de input vanuit de raden plaats kan vinden.
Ter zake geeft de gemeente mee, dat de verhouding tussen
overheid en maatschappij verandert. Er komt meer sturing vanuit
de samenleving naar de overheid. Dit uit zich sub-regionaal en
lokaal.
Deze verandering betekent ook wat voor de wijze waarop de GGD
zich verhoudt tot de samenleving; dit past binnen de discussie over
de strategische visie.
Harderwijk

Samen met gemeenten zoeken wij evenwicht tussen lokale
ambities en schaalvoordelen door gezamenlijke keuzes. Wij richten
ons op samenwerking met regionale en lokale partners. Wij
verwachten dat de sturing vanuit de samenleving zich in het
regionaal en lokaal beleid manifesteert.

Raadsbesluit d.d. 18-02-2021
De gemeente Harderwijk dient geen zienswijze in.

Hattem

De raden van de gemeenten worden geraadpleegd in het traject om
te komen tot een strategische visie.

---

Raadsbesluit d.d. 08-02-2021
De raad stemt in met de uitgangspunten voor de begroting 2022 en
dient geen zienswijze in.
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Gemeente

Reactie / zienswijze

Heerde

Brief d.d. 01-02-2021
De commissie Samenleving van de gemeente Heerde heeft besloten
om geen zienswijze in te dienen.

Reactie dagelijks bestuur

---

Wel heeft de commissie haar respect en waardering uitgesproken
voor de GGD en haar medewerkers, voor de wijze waarop in de
coronacrisis is opgetreden. Dat geldt ook voor de wijze waarop de
reguliere taken worden opgepakt.
Lochem

Brief d.d. 10-02-2021
De gemeente wil waardering uitspreken voor de grote inspanningen
afgelopen jaar van de GGD in het bestrijden van de coronacrisis,
terwijl ook het reguliere werk zoveel mogelijk is doorgegaan.

---

Lochem kan zich vinden in de gehanteerde indexeringsmethodiek.
Er wordt in de Uitgangspuntennota ook een aantal ontwikkelingen
genoemd waarvan nu nog niet de financiële consequenties te
voorspellen zijn (corona, statushouders, takendiscussie). De
gemeente gaat uit van een constructief gesprek hiervoor tussen
gemeenten en GGD. Daarbij hebben zij oog voor het voorkomen
van kostenverhogingen enerzijds en anderzijds willen zij een
(strategisch) gesprek hebben over wat de gemeente van de GGD
kan verwachten. Zij willen tijdig bij genoemde ontwikkelingen
betrokken worden, zowel bestuurlijk als ambtelijk.

---

Wanneer de financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen
bekend zijn, gaan wij (ambtelijk en bestuurlijk) met gemeenten het
gesprek hierover aan.

Lochem herkent zich in de genoemde inhoudelijke kaders. Op
enkele thema’s missen zij wat scherpte in wat de GGD precies gaat
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Gemeente

Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

doen. Wij vragen de GGD om daarover concreter te zijn. Daarbij
gaat het om het volgende:
-

-

-

Wat betekenen het meer voorkomen van eenzaamheid en
mentale problemen concreter voor het preventieaanbod
van de GGD?

De gemeente ondersteunt het belang van samenwerking en
van preventie. Het helpt de gemeente om (nog)
transparanter te zijn in wat de GGD lokaal doet.
Bijvoorbeeld door middel van een dashboard, indicatoren,
de ruimte per taak om binnen de inwonerbijdrage een
beroep te doen op de GGD of door aan te geven welke
GGD-medewerkers op welke taken actief zijn.
Aan te geven welke rol de GGD speelt bij domeinoverstijgende samenwerking bij het verkleinen van
gezondheidsachterstanden. De vraag is of de GGD hier
meer voortouw in kan nemen en of hier meer regionaal op
kan worden samengewerkt.
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Corona heeft inderdaad veel invloed op de gezondheid van onze
inwoners, zowel op de fysieke als op de mentale gezondheid. Wij
inventariseren de wensen van gemeenten of zij willen dat de GGD
hiervoor extra middelen aanvraagt bij het ministerie van VWS en
hoe deze middelen dan worden ingezet.
De suggestie om de middelen in te zetten t.b.v. eenzaamheid/
mentale problemen nemen we mee in deze inventarisatie.
Samen met de gemeenten bezien wij hoe wij beter inzichtelijk
kunnen maken wat wij in en voor de gemeenten doen. Wij komen
hierop terug. Daarbij is de mate van detaillering een punt van
aandacht.

Met de preventieve activiteiten die de GGD uitvoert trachten we de
gezondheidsachterstanden te verkleinen. Hierbinnen hebben we
nadrukkelijk meer aandacht voor kwetsbare doelgroepen; dat
draagt hier mogelijk aan bij.
Als GGD zijn wij bereid het voortouw te nemen in een domeinoverstijgende samenwerking. Deze wens dient echter wel door een
groot aantal gemeenten gedeeld te worden. De GGD heeft in dat
geval tijd en ruimte nodig om dit op te kunnen pakken.
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Gemeente

Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

-

De gemeente vraagt de GGD duidelijker aan te geven hoe
de GGD het concept van Positieve gezondheid praktisch
gaat toepassen. Zij wil dat de GGD aansluit op lokale
activiteiten. De vraag van Lochem is of de GGD hen kan
faciliteren en zo ja, op welke aspecten/dimensies. En hoe
de GGD Positieve gezondheid vertaalt naar de eigen taken.

Binnen onze eigen taken komt het concept op de werkvloer tot
uitdrukking, bijvoorbeeld in de gespreksvoering en middels het
normaliseren. Ook het ontzorgen van ouders en bevorderen van
gezond gedrag zien wij als positieve gezondheid.
Graag sluiten we lokaal aan waar dat mogelijk is binnen de ons
beschikbare tijd.

-

Lochem vraagt aandacht voor actualisatie van de
Bestuursagenda, waaronder ten aanzien van het verkleinen
van gezondheidsachterstanden en de druk op het dagelijks
leven bij jeugd en jongvolwassenen.

Wij onderschrijven het uitgangspunt dat dit meegenomen moet
worden in het actualiseren van de uitwerking van de
Bestuursagenda.

-

De gemeente vraagt de GGD met hen in gesprek te gaan
over de ontwikkelingen rondom statushouders, zodat tijdig
financieel geanticipeerd kan worden op een toename van
het aantal statushouders, de extra inzet van de GGD
daarvoor en de middelen die daarvoor vanuit het rijk
beschikbaar komen.

Zoals bovenstaand aangegeven, gaan wij het gesprek met
gemeenten aan wanneer de financiële gevolgen van genoemde
ontwikkelingen bekend zijn.

Montferland
Nunspeet

Brief d.d. 25-02-2021
De gemeenteraad van Nunspeet stemt in met de uitgangspunten en
dient geen zienswijze in.
De raad van Nunspeet spreekt haar waardering uit voor het werk
dat de GGD met al haar medewerkers in deze turbulente
coronaperiode uitvoert en ook de uitvoering van het reguliere
takenpakket voor gemeenten op de diverse beleidsterreinen.
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Gemeente

Reactie / zienswijze

Oldebroek

Raadsbesluit d.d. 11-03-2021
Oldebroek dient geen zienswijze in op de (financiële)
uitgangspunten voor de begroting 2022.

Reactie dagelijks bestuur

---

Oost-Gelre
Oude-IJsselstreek

Brief d.d. 26-02-2021
De gemeente Oude IJsselstreek heeft er veel waardering voor dat
de GGD de aanvullende crisistaken in 2020 heeft uit kunnen en de
reguliere dienstverlening zo goed als dat ging door te zetten.
De GGD heeft de gemeente goed inzicht en overzicht gegeven over
de status van de geleverde inspanningen.
Oude IJsselstreek complimenteert de GGD met de inzet in 2020.
De coronacrisis maakt het lastig om goed vooruit te kunnen kijken
naar 2021 en 2022. De nog op te stellen strategische visie, en de
bijbehorende takendiscussie, zullen ook richting geven voor het
nieuwe algemeen bestuur dat in 2022 na de
gemeenteraadsverkiezingen zal aantreden.
De gemeente vindt de Uitgangspuntennota in lijn met de
voorgaande Uitgangspuntennota’s en met de Bestuursagenda
2019-2023. De belangrijkste uitgangspunten passen goed bij de
GGD en bij de regionale samenwerking in ‘de Gezondste Regio’. De
koers van de GGD NOG past ook nog grotendeels op de nieuwe
landelijke nota gezondheid. Oude IJsselstreek vindt het een goede
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Gemeente

Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

koers, dat de GGD ook aandacht heeft voor preventie en
integraliteit in het Sociaal Domein, met daarbij een specifieke
aanpak voor kwetsbare doelgroepen.
De voorgestelde indexering is volgens Oude IJsselstreek juist
toegepast, conform de afspraken die in 2019 zijn vastgelegd.
Oude IJsselstreek maak zich zorgen over de algemene financiële
ontwikkeling van de kosten van de GGD. Daar heeft de gemeente
Oude IJsselstreek ook in het Algemeen Bestuur al aandacht voor
gevraagd. In 2021 zal daar in het algemeen bestuur nader over
gesproken worden. Op dit moment wachten zij die ontwikkelingen
en gesprekken af.
Putten

---

Ook wij wachten de resultaten van de gesprekken over strategische
visie en takendiscussie af.

Brief d.d. 04-02-2021
De raad van de gemeente Putten stemt in met de
Uitgangspuntennota en dient geen zienswijze in.

---

De raad onderschrijft het belang van een goede publieke
gezondheidszorg en de voorgenomen koers om kwetsbare
doelgroepen extra ondersteuning te bieden.
De raad spreekt waardering uit voor de inzet van de GGD in de
bestrijding van de COVID-19-pandemie en de wijze waarop de GGD
vorm geeft aan de taken van de GGD.
Voorst

E-mail d.d. 01-02-2021
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Gemeente

Winterswijk

Zutphen

Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

De raad van de gemeente Voorst heeft d.d. 25 januari 2021
ingestemd met het advies van het college van B&W om geen
zienswijze in te dienen.

---

Raadsbesluit d.d. 25-2-2021
De raad van Winterswijk kan zich goeddeels vinden in de
Uitgangspuntennota begroting 2022. Deze is inhoudelijk en
financieel grotendeels in lijn met de voorgaande
Uitgangspuntennota’s en de Bestuursagenda 2019-2023.

---

Ten aanzien van Jeugdgezondheid Adolescenten brengen wij als
zienswijze in dat vanaf 2022 de betrokken gemeenten evenredig
financieel bijdragen en dat daarbij als verdeelsleutel het aantal
inwoners per gemeente wordt gehanteerd.

Dit thema nemen wij mee in de takendiscussie die op dit moment
plaats vindt. De uitkomsten hiervan geven mede richting aan de
invulling en financiering van deze taak.

Brief d.d. 02-03-2021
De gemeente Zutphen spreekt veel waardering uit voor de
buitengewone inzet en het belangrijke werk van de GGD rond de
Covid-19-pandemie. Dit zal veel inzet en flexibiliteit hebben
gevraagd van alle medewerkers van de GGD en vraagt nog steeds
veel. Zutphen waardeert dit zeer.

---

Verder geeft Zutphen aan zich te kunnen vinden in de inhoudelijke
en financiële kaders van de Uitgangspuntennota 2022.
De gemeente benadrukt het belang van preventieactiviteiten voor
de diverse kwetsbare groepen en vragen hier nog meer prioriteit
aan te geven.

De GGD neemt dit mee in de verdere uitwerking van de activiteiten.
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1 Bijlage 2 - Verhoging inwonerbijdrage RVP - 1e wijziging Programmabegroting 2022 adviesnotitie AB 8 april 2021

Algemeen bestuur
Agendapunt:

9

Overlegdatum:

8-4-2021

Portefeuillehouder:

D.H. Cziesso

Adviesnota
Onderwerp

Verhoging inwonerbijdrage RVP – 1e begrotingswijziging 2022

Voorstel

1. In te stemmen met een voorstel voor nieuw beleid bij de Programmabegroting 2022 voor de
verhoging van de inwonerbijdrage voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.
2. In te stemmen met het toezenden van de 1e begrotingswijziging 2022 aan de gemeenteraden, die
hierover een zienswijze naar voren kunnen brengen.

Inleiding

Vanaf 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging en de uitvoering van het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De organisatie die in een gemeente de jeugdgezondheid uitvoert,
voert voor deze gemeente ook het RVP uit. GGD NOG verzorgt de vaccinaties voor 4-18-jarigen in 21
gemeenten.
Sinds 2019 is het RVP uitgebreid. De financiering van de GGD voor het RVP vindt nog plaats op basis
van de vergoeding die het RIVM in 2017 aan de GGD heeft betaald, aangepast met de jaarlijkse
indexering en een eenmalige bijdrage in 2021. In onder meer de Uitgangspuntennota 2022 en in een
voorstel aan uw algemeen bestuur in november 2020 hebben wij een voorstel aangekondigd voor
verhoging van de inwonerbijdrage voor het RVP om deze in lijn te brengen met de reële kosten
ervan.
In het schema hieronder hebben wij de veranderingen in 2021 en 2022 rond het RVP samengevat.

2021
Onderdeel
RVP (begroot 2019)

Financiering
Inwonerbijdrage

Kostenverhoging door
“informed consent”,
verhogen vaccinatiegraad en administratieve lasten

eenmalig

Bedrag
Besluit
232.960

Toelichting
Vanaf 2019 loopt de
vergoeding niet meer via
RIVM, maar via het
gemeentefonds. Het
begrote bedrag is
gebaseerd op gegevens
van 2017
155.000 principebesluit
Deze taken zijn in niet in
AB 19-11-2020,
het begrote bedrag 2019
formele
opgenomen. Voor deze
begrotingswijzing doelen ontvangen de
AB 8-7-2021
gemeenten vanaf 2019
een vergoeding in het
gemeentefonds.
1

Toevoeging vaccinatie
meningokokken ACWY
14-jarigen

eenmalig

Totaal 2021

132.000 Informatienota
AB 08-04-2021
Begrotingswijziging in AB 8-72021

Tot en met 2020 verliep
de vergoeding via het
RIVM. Vanaf 2021 gaat
dit via het gemeentefonds. De bedragen
hiervoor worden bij de
meicirculaire 2021 aan
het gemeentefonds
toegevoegd. Dan komt
DB met voorstel
begrotingswijziging.

519.960



In 2021 past de GGD de werkwijze aan. Door schaalvoordelen en een aangepaste organisatie
verbeteren de efficiency en de kwaliteit. Daardoor beperkt de GGD de toename van de
kosten. Dit heeft gevolgen voor de kostenberekening voor 2022.
 In 2022 wordt de HPV-vaccinatie voor jongens toegevoegd aan het RVP. Dit betekent een
substantiële kostenverhoging voor de GGD. Gemeenten ontvangen hiervoor vanaf 2022
compensatie in het gemeentefonds.
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een herberekening van de kosten van de GGD in 2022:

2022
Onderdeel
RVP (begroot 2019)
Informed consent,
verhogen vaccinatiegraad en administratieve lasten

Financiering
Inwonerbijdrage
Inwonerbijdrage

Vaccinatie
meningokokken ACWY
14-jarigen

Inwonerbijdrage

HPV-vaccinatie voor
jongens van 10 jaar en
inhaalcampagne

Inwonerbijdrage

Totaal 2022

Bedrag

Besluit

Toelichting
Oorspronkelijke
begroting
Voorstel vanaf 2022
structureel in
inwonerbijdrage
opnemen
Voorstel vanaf 2022
structureel in
inwonerbijdrage
opnemen

566.300

Nieuwe taak. In 2022
opgenomen in het
gemeentefonds.
Voorstel vanaf 2022
structureel in inwonerbijdrage opnemen
Voorstel nieuw
Aan de inwonerbijdrage
beleid 2022 in AB 2022 wordt € 331.267
08-04-2021;
toegevoegd. Hiervoor
Na zienswijzen
krijgen de gemeenten
raden besluit in een vergoeding uit het
AB 8-7-2021
gemeentefonds

In 2020 is een herberekening gemaakt van de totale kosten voor het RVP bij GGD NOG. Daarin zijn nu
ook de kosten voor het informed consent, het verhogen van de vaccinatiegraad en de
administratieve lasten meegenomen. Dat resulteerde in een besluit van het algemeen bestuur om
een eenmalige bijdrage van € 155.000 voor hogere lasten voor de GGD in 2021 en het voornemen
om deze hogere bijdrage in 2022 op te nemen in de inwonerbijdrage Jeugdgezondheid.
2

Daarnaast is de Meningokokken ACWY-vaccinatie voor 14-jarigen in 2021 toegevoegd aan het RVP.
Hiervoor ontvangen gemeenten vanaf mei 2021 compensatie in het gemeentefonds. Voor het jaar
2021 heeft de GGD hiervoor een eenmalige bijdrage aanvullende op de inwonerbijdrage gevraagd
van € 132.000.
In 2022 wordt het RVP uitgebreid met de HPV-vaccinatie voor jongens.
Deze drie onderdelen zijn gezamenlijk aan de inwonerbijdrage 2022 toegevoegd. Door
schaalvergroting en een efficiency slag waarbij we niet langer gebruik maken van massavaccinatie
maar meermalen vaccineren in een gemeenten hebben we een besparing op de kosten kunnen
realiseren.

Beoogd effect

Een reële inwonerbijdrage voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.

Argumenten

1.1
Het RVP is een wettelijke taak.
Dat betekent dat het RVP, inclusief de uitbreidingen en aanpassingen uitgevoerd moeten worden. Er
kan niet voor gekozen worden om de vaccinaties niet te geven.
1.2
Door een andere werkwijze zorgt de GGD voor een efficiencyslag.
Wij passen de werkwijze aan. Zo gaan wij meerdere keren per jaar in een gemeente vaccineren, gaan
wij in blokken vaccineren en geven wij inhaalvaccinaties gedurende de groepsvaccinaties. Daarmee
beperken wij de stijging van de kosten.
1.3
De voorgestelde inwonerbijdrage is in lijn met de reële kosten.
Al bij de vorige Programmabegroting en in de Uitgangspuntennota 2022 is aangekondigd dat wij de
inwonerbijdrage voor het RVP in lijn wilden brengen met de reële kosten hiervoor. Tot nu toe
bouwden wij voort op de bijdrage die wij in 2017 ontvingen van het RIVM.
In de Programmabegroting 2022 verwerken wij de uitbreidingen en aanpassingen van het RVP van de
afgelopen jaren, met inachtneming van de efficiencyslag. In de inwonerbijdrage 2022 zijn dan de
werkelijke kosten van het RVP opgenomen.
1.4
Gemeenten ontvangen in het gemeentefonds compensatie voor de kosten van het RVP.
Op basis van onze huidige inzichten blijven wij binnen de budgetten die het ministerie beschikbaar
stelt aan gemeenten en nog beschikbaar zal stellen voor de nieuw toe te voegen onderdelen.

Kanttekeningen
1.1

Gemeenten willen geen nieuw beleid van de GGD, zonder dat oud beleid hiervoor wordt
ingeleverd.
Bij de bespreking van de begroting van de GGD laten gemeenten nogal eens weten, dat zij geen
nieuw beleid willen, zonder dat oud beleid hiervoor wordt ingeleverd. In dit geval betreft het een
uitbreiding van een wettelijke taak, waarvoor door het rijk extra middelen beschikbaar worden
gesteld aan de gemeenten.
1.2
Het betekent een kostenverhoging voor gemeenten.
In tijden waarin gemeenten financieel onder druk staan, is het niet wenselijk dat gemeenten een
kostenverhoging krijgen voorgeschoteld. In dit geval betreft het, zoals bovenstaand ook al
aangegeven, een uitbreiding van een wettelijke taak, waarvoor gemeenten via het gemeentefonds
compensatie ontvangen.

3

Financiën

Het voorstel behelst een verhoging van de inwonerbijdrage voor gemeenten met € 331.267 in 2022.
Gemeenten ontvangen hiervoor compensatie in het gemeentefonds.

Vervolg

Na instemming door uw algemeen bestuur zenden wij de voorgestelde begrotingswijziging naar de
gemeenteraden. Zij kunnen hierover een zienswijze naar voren brengen.
In de vergadering van 8 juli 2021 stelt uw bestuur de Programmabegroting 2022 vast.

Communicatie
--Warnsveld, 18 maart 2021
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen
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1 Bijlage 2a - Toelichting 1e begrotingswijziging 2022 Verhoging inwonerbijdrage RVP

Toelichting 1e Begrotingswijziging Programmabegroting 2022 GGD NOG

Verhoging inwonerbijdrage Rijksvaccinatieprogramma
Samenvatting
De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een gemeentelijke
verantwoordelijkheid. De afgelopen jaren kende het RVP enkele uitbreidingen en
aanpassingen.
De GGD voert voor de gemeenten het RVP voor 4 – 18-jarigen uit. Dit jaar passen wij onze
werkwijze aan. Hiermee zijn wij zichtbaarder voor de gemeenten en geven wij de uitvoering
efficiënter vorm. De inzet is om hiermee de vaccinatiegraad te verhogen.
In 2022 wordt het RVP uitgebreid met de HPV-vaccinatie voor jongens en wordt invulling
gegeven aan het informed consent.
In verband met deze uitbreidingen stijgen de kosten voor de GGD. De gemeenten ontvangen
hiervoor compensatie in het gemeentefonds.
Verantwoordelijkheid gemeenten voor het RVP
Op 1 januari 2019 is de wijziging van de Wet publieke gezondheid in werking getreden
waarmee gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de uitvoering van het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor de jeugd tot 18 jaar. Het college van burgemeester en
wethouders draagt ervoor zorg, dat dit programma wordt uitgevoerd door de organisatie die
de jeugdgezondheidszorg uitvoert.
De gemeenten ontvangen hiervoor middelen in het gemeentefonds. In 2019 ontvingen de 21
gemeenten waarvoor de GGD het RVP uitvoert, een bedrag van ruim € 1.200.000. Nadien
zijn en worden nog toevoegingen aan het gemeentefonds gedaan voor de uitvoering van de
Meningokokken ACWY1- en HPV-vaccinaties.
Uitvoering door GGD
De GGD voert voor de gemeenten het Rijksvaccinatieprogramma voor 4- tot 18-jarigen uit
(m.u.v. de gemeente Apeldoorn). De GGD vaccineert kinderen en jongeren tegen DTP, BMR,
HPV en Meningokokken ACWY.
Organisatie vaccinaties tot nu toe
GGD NOG organiseert voor de uitvoering van het RVP vaccinatiebijeenkomsten, de
zogenaamde groepsvaccinatie. Tot op heden vindt dat plaats door tweemaal per jaar grote

1

In de decembercirculaire is aangegeven dat de middelen voor het uitvoeren van MenACWY
(meningokokken) vaccin voor 14-jarigen naar het gemeentefonds gaan. Bij de meicirculaire worden
deze middelen aan het gemeentefonds toegevoegd.

1

vaccinatiebijeenkomsten (groepsvaccinatie) voor jeugdigen te organiseren. Daarnaast
worden meerdere inhaalspreekuren gepland voor jeugdigen die de vaccinatie gemist hebben
en extreem angstige kinderen. Deze inhaalspreekuren zijn overvol en moeten regelmatig
uitgebreid worden.
Kwaliteitsverhoging en efficiencyverbeteringen
In 2021 werkt de GGD aan het verhogen van de kwaliteit en het verbeteren van de efficiency
van de uitvoering van het RVP. De maatregelen betreffen:
a) het meerdere malen per jaar vaccineren in één gemeente;
b) het organiseren van het vaccinatieproces door het team Jeugdgezondheid;
c) het samenstellen van een vaccinatieteam dat bestaat uit de professionals die ook in
de betreffende gemeente de jeugdgezondheid voor hun rekening nemen;
d) het vaccineren in blokken, waarbij slechts één soort vaccin wordt toegediend;
e) het inhalen van vaccinaties tijdens de groepsvaccinatie, zodat minder inzet op het
inhaalspreekuur nodig is.
Hiermee is de uitvoering minder foutgevoelig en meer op gemeentelijk niveau ingericht. Wij
streven hiermee naar een verhoging van de vaccinatiegraad.
Uitbreiding en wijziging in het Rijksvaccinatieprogramma
Het RVP bestaat uit vaccinaties voor DTP en BMR (9-jarigen), HPV (13-jarige meisjes) en
vanaf 2019 ook voor MenACWY (14-jarigen). Daarnaast worden inhaalvaccinaties gegeven
aan kinderen en jongeren, omdat zij dat op een eerder moment gemist hebben.
In 2022 wordt het RVP uitgebreid met de HPV-vaccinatie voor jongens. Dit betekent een
aanzienlijke uitbreiding van het programma.
De leeftijd waarop de HPV-vaccinatie wordt gegeven wordt in 2022 verlaagd van 12 naar 10
jaar. En jongeren vanaf 16 jaar die vaccinaties uit het RVP gemist hebben worden in de
gelegenheid gesteld gemiste vaccinaties in te halen.
Dit betekent een inhaalslag die wij over een periode van twee jaar uitsmeren.
Financiering Rijksvaccinatieprogramma
Vanaf 2019 is het RVP opgenomen in de inwonerbijdrage van de GGD. Tot 2019 betaalde het
RIVM aan de GGD per gegeven vaccin. Vanaf 2019 zijn de middelen voor het RVP
opgenomen in het gemeentefonds.
Er is destijds gekozen voor een vooraf bepaald totaalbedrag voor de taak; er werd dus niet
afgerekend op aantallen vaccinaties. Voor de bepaling van het bedrag dat de 21 betrokken
NOG-gemeenten aan de GGD betalen voor het RVP, is uitgegaan van de vergoeding die het
RIVM in 2017 aan de GGD heeft betaald.

2

Na 2017 hebben diverse veranderingen plaatsgevonden, zonder dat de financiering is
aangepast. In de RVP-uitkering die de gemeenten ontvangen via het gemeentefonds is wel
rekening gehouden met een hogere vaccinatiegraad en informed consent (individueel advies
en instemming).
Herberekening kosten in 2020
In 2020 is een herberekening gemaakt van de totale kosten voor het RVP bij GGD NOG.
Daarin zijn nu ook de kosten voor het informed consent, het verhogen van de
vaccinatiegraad en de administratieve lasten meegenomen. Dat resulteerde in een besluit
van het algemeen bestuur om een eenmalige bijdrage van € 155.000 voor hogere lasten
voor de GGD in 2021 en het voornemen om deze hogere bijdrage in 2022 op te nemen in de
inwonerbijdrage Jeugdgezondheid.
Daarnaast is de Meningokokken ACWY-vaccinatie voor 14-jarigen in 2021 toegevoegd aan
het RVP. Hiervoor ontvangen gemeenten vanaf mei 2021 compensatie in het
gemeentefonds. Voor het jaar 2021 heeft de GGD hiervoor een eenmalige bijdrage
aanvullende op de inwonerbijdrage gevraagd . Het algemeen bestuur wordt een voorstel
voorgelegd om deze kosten met ingang van 2022 in de inwonerbijdrage op te nemen.
Nieuwe werkwijze GGD en uitbreiding RVP in 2022
Enerzijds is er in 2022 een aanzienlijke uitbreiding van het RVP in verband met de toevoeging
van de HPV-vaccinatie voor jongens.
Anderzijds passen wij onze werkwijze aan, waardoor we onder andere het
vaccinatieprogramma en het -proces meer efficiënt inrichten (zie boven).
Uitgangspunt is dat we een vaccinatiegraad halen van 95%.

3

Samenvatting veranderingen RVP

2021
Onderdeel
RVP (begroot 2019)

Financiering
Inwonerbijdrage

Kostenverhoging door
“informed consent”,
verhogen vaccinatiegraad en administratieve lasten

eenmalig

Toevoeging vaccinatie
meningokokken ACWY
14-jarigen

eenmalig

Totaal 2021




Bedrag
Besluit
232.960

Toelichting
Vanaf 2019 loopt de
vergoeding niet meer via
RIVM, maar via het
gemeentefonds. Het
begrote bedrag is
gebaseerd op gegevens
van 2017
155.000 principebesluit
Deze taken zijn in niet
AB 19-11-2020,
het begrote bedrag 2019
formele
opgenomen. Voor deze
begrotingswijzing doelen ontvangen de
AB 8-7-2021
gemeenten vanaf 2019
een vergoeding in het
gemeentefonds.
132.000 Informatienota
Tot en met 2020 verliep
AB 08-04-2021
de vergoeding via het
Begrotingswijzi- RIVM. Vanaf 2021 gaat
ging in AB 8-7dit via het gemeente2021
fonds. De bedragen
hiervoor worden bij de
meicirculaire 2021 aan
het gemeentefonds
toegevoegd. Dan komt
DB met voorstel
begrotingswijziging.

519.960

In 2021 past de GGD de werkwijze aan. Door schaalvoordelen en een aangepaste organisatie
verbeteren de efficiency en de kwaliteit. Daardoor beperkt de GGD de toename van de
kosten. Dit heeft gevolgen voor de kostenberekening voor 2022.
In 2022 wordt de HPV-vaccinatie voor jongens toegevoegd aan het RVP. Dit betekent een
substantiële kostenverhoging voor de GGD. Gemeenten ontvangen hiervoor vanaf 2022
compensatie in het gemeentefonds.

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een herberekening van de kosten van de GGD in 2022:

2022
Onderdeel
Informed consent,
verhogen vaccinatiegraad en administratieve lasten

Financiering
Inwonerbijdrage

Vaccinatie
meningokokken ACWY
14-jarigen

Inwonerbijdrage

Bedrag

Besluit

Toelichting
Voorstel vanaf 2022
structureel in
inwonerbijdrage
opnemen
Voorstel vanaf 2022
structureel in
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inwonerbijdrage
opnemen
HPV-vaccinatie voor
jongens van 10 jaar en
inhaalcampagne

Totaal 2022

Inwonerbijdrage

566.300

Nieuwe taak. In 2022
opgenomen in het
gemeentefonds.
Voorstel vanaf 2022
structureel in inwonerbijdrage opnemen
Voorstel nieuw
Aan de inwonerbijdrage
beleid 2022 in AB 2022 wordt € 331.267
08-04-2021;
toegevoegd. Hiervoor
Na zienswijzen
krijgen de gemeenten
raden besluit in een vergoeding uit het
AB 8-7-2021
gemeentefonds

Met het bedrag van € 566.300 voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma in 2022
blijven wij op basis van de huidige inzichten binnen de budgetten die het ministerie al
beschikbaar stelt aan de gemeenten via het gemeentefonds voor de uitvoering van het
Rijksvaccinatieprogramma en beschikbaar zal stellen voor de nieuw toe te voegen
onderdelen.
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1 Bijlage 2b - 1e wijziging begroting 2022 GGD NOG

Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·

BESLUIT:

de 1e wijziging van de begroting 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 juli 2021

mw. drs. J.J. Baardman
directeur publieke gezondheid

GGD Noord- en Oost-Gelderland

1e begrotingswijziging 2022

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

1

1e begrotingswijziging 2021
Het dagelijks bestuur van de GGD NOG heeft de concept programmabegroting 2022 opgesteld. Na bespreking in
het algemeen bestuur op 8 april 2021 zendt het dagelijks bestuur de begroting aan de gemeenteraden. De
raden kunnen desgewenst tot 8 juni 2021 hun zienswijzen naar voren brengen. Het algemeen bestuur besluit op
8 juli 2021 over de Programmabegroting 2022.
Tegelijk met de Programmabegroting 2022 heeft het dagelijks bestuur een voorstel voor nieuw beleid 2022
voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma voorgelegd aan het algemeen bestuur en de
gemeenteraden. Dit voorstel heeft invloed op de gemeentelijke inwonerbijdrage 2022 en leidt tot
verschuivingen tussen de programma’s. Dit is verwerkt in deze 1e begrotingswijzing 2022. De begroting 2022 is
ook na de 1e begrotingswijziging sluitend. In het onderstaande overzicht staan per programma de ramingen van
de Programmabegroting 2022, de 1e begrotingswijziging 2022 en de verschillen daartussen.

Bedragen in € 1.000
Rekening van baten en lasten per
programma

Programma
begroting 2022

1e begrotings
wijziging 2022

afwijking

Jeugdgezondheid
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

1.030
5.185
-4.155
0
0
-4.155

780
5.242
-4.462
0
0
-4.462

-250
57
-307
0
0
-307

6.023
7.385
-1.362
0
0
-1.362

6.023
7.385
-1.362
0
0
-1.362

0
0
0
0
0
0

458
1.846
-1.388
23
0
-1.411

458
1.846
-1.388
23
0
-1.411

0
0
0
0
0
0

51
5.357
-5.306
0
0
-5.306

51
5.381
-5.330
0
0
-5.330

0
24
-24
0
0
-24

Algemene Gezondheid
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

Kennis & Expertise
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

Overhead
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat
GGD Noord- en Oost-Gelderland

1e begrotingswijziging 2022
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Bedragen in € 1.000
Rekening van baten en lasten per
programma

Programma
begroting 2022

1e begrotings
wijziging 2022

afwijking

Inwonerbijdrage en projecten
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

12.487
253
12.234
0
0
12.234

12.818
253
12.565
0
0
12.565

331
0
331
0
0
331

Toelichting:
Jeugdgezondheid
In de programmabegroting 2022 is het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen conform 2021. Bij de baten zijn
de opbrengsten van het RIVM voor meningokokken en de Kostenverhoging door “informed consent”, verhogen
vaccinatiegraad en administratieve lasten opgenomen. In de 1e begrotingswijziging 2022 zijn de opbrengsten
meegenomen bij de inwonerbijdrage. Door de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma met HPVvaccinatie voor jongens van 10 jaar stijgen de lasten voor het programma Jeugdgezondheid. Deze extra lasten
worden gedekt door een hogere opbrengst bij het programma inwonerbijdrage en projecten.
Overhead:
Door de uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma stijgen de lasten bij het programma overhead met
€ 24.000. De extra lasten worden gedekt door een hogere opbrengst bij het programma inwonerbijdrage en
projecten.
Inwonerbijdrage en projecten:
De inwonerbijdrage is bij de 1e begrotingswijziging 2022 € 331.267 hoger. Hiervan was € 250.000 opgenomen bij
het programma jeugdgezondheid als baten voor de opbrengsten van het RIVM voor de meningokokkenvaccinatie en de kostenverhoging door “informed consent”, verhogen vaccinatiegraad en administratieve lasten
opgenomen. Het restant wordt veroorzaakt door de toevoeging van HPV-vaccinatie voor jongens van 10 jaar
aan het rijksvaccinatieprogramma.

GGD Noord- en Oost-Gelderland

1e begrotingswijziging 2022
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Het overzicht voor de totale staat van baten en lasten van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Rekening van baten en lasten per
programma

Programma
begroting 2022

1e begrotings
wijziging 2022

afwijking

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

GGD Noord- en Oost-Gelderland

20.049
20.026
23
23
0
0

1e begrotingswijziging 2022

20.130
20.107
23
23
0
0

81
81
0
0
0
0
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Inwonerbijdrage deelnemende gemeenten 2022

Gemeente

Aantal
Aantal
inwoners
inwoners
30-12-2020 30-12-2020
incl
excl.
Apeldoorn Apeldoorn

Rijksvaccinatie
programma

Programma
begroting
2022

1e
begrotings
wijziging
2022

Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doetinchem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk
Regio Achterhoek

27.120
43.846
36.083
58.263
36.038
29.572
39.349
29.041
299.312

27.120
43.846
36.083
58.263
36.038
29.572
39.349
29.041
299.312

13.478
21.791
17.933
28.956
17.910
14.697
19.556
14.433
148.755

445.817
720.770
593.157
957.767
592.417
486.125
646.845
477.396
4.920.293

459.295
742.561
611.090
986.723
610.327
500.821
666.401
491.829
5.069.048

Apeldoorn
Brummen
Epe
Hattem
Korting Hattem
Heerde
Lochem
Voorst
Korting Voorst
Zutphen
Regio Midden IJssel / Oost Veluwe

164.770
20.877
33.197
12.226

0
20.877
33.197
12.226

18.774
33.944
24.797

18.774
33.944
24.797

48.099
356.684

48.099
191.914

0
10.376
16.499
6.076
0
9.330
16.870
12.324
0
23.905
95.379

1.345.622
343.190
545.715
200.979
-3.524
308.620
557.994
407.630
-7.067
790.684
4.489.844

1.345.622
353.566
562.213
207.055
-3.524
317.950
574.864
419.954
-7.067
814.589
4.585.224

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Regio Noord-Veluwe

23.429
27.017
48.722
28.029
23.756
24.370
175.323

23.429
27.017
48.722
28.029
23.756
24.370
175.323

11.644
13.427
24.214
13.930
11.806
12.112
87.133

385.142
444.124
800.925
460.760
390.517
400.611
2.882.078

396.786
457.551
825.139
474.690
402.324
412.722
2.969.212

Totaal GGD NOG
831.319
666.549
Korting Hattem ivm logopedie
Korting Voorst ivm logopedie
Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner
Bijdrage per inwoner

331.267

12.292.216
3.524
7.067
12.302.806
16,439

12.623.483
3.524
7.067
12.634.074
16,936

GGD Noord- en Oost-Gelderland

1e begrotingswijziging 2022

331.267
0,497
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Voorgesteld besluit

Besluit
1. Instemmen met het uitvoeren van onderzoeken voor het huisvesten van Kardinaal
Alfrinkschool en De Marke onder één dak in Neede Oost.

2. Hiervoor een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar stellen en dit dekken
vanuit de reserve onderwijshuisvesting.

3. Instemmen met het laten uitvoeren van een onderzoek naar de meest optimale en
gewenste fysieke (gebouwelijke) facilitering van het bewegingsonderwijs en
binnensport in Neede.

4. Hiervoor een krediet van € 30.000 beschikbaar stellen en voor de dekking een
beroep doen op het budget onvoorzien.

1 Voorstel en besluit - IHP project Neede Oost - Kardinaal Alfrinkschool en De Marke

Zaaknummer

:

143123

Raadsvergadering

:
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Onderwerp

:

IHP project Neede Oost - Kardinaal Alfrinkschool en De Marke
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Te nemen besluit
1.
Instemmen met het uitvoeren van onderzoeken voor het huisvesten van Kardinaal
Alfrinkschool en De Marke onder één dak in Neede Oost.
2.
Hiervoor een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar stellen en dit dekken
vanuit de reserve onderwijshuisvesting.
3.
Instemmen met het laten uitvoeren van een onderzoek naar de meest optimale en
gewenste fysieke (gebouwelijke) facilitering van het bewegingsonderwijs en binnensport
in Neede.
4.
Hiervoor een krediet van € 30.000 beschikbaar stellen en voor de dekking een beroep
doen op het budget onvoorzien.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
Op 15 september 2020 heeft de raad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2036
gemeente Berkelland vastgesteld. In de komende 10 jaar zijn 4 van de 5 basisschoolgebouwen
in Neede toe aan renovatie, dan wel nieuwbouw. In de periode 2013-2020 is het leerlingenaantal
met 22,5% gedaald. Volgens de prognose voor 2020-2032 komt daar nog 2,69 % bij. Het plan is
dat in Oost en West Neede één schoollocatie wordt gerealiseerd met meer dan één school onder
één dak. Het gewenste resultaat is twee schoollocaties die gelijkwaardig aan elkaar zijn. In het
overleg met de schoolbesturen Stichting Keender, Stichting OPONOA en VCO is door de
gemeente aangegeven dat de investeringen verdeeld worden over twee projecten. Het eerste
project omvat het huisvesten van De Marke en Kardinaal Alfrinkschool onder één dak in Neede
Oost, onderwerp van dit voorstel. Het tweede project omvat het huisvesten van Kisveld, Dr.
Ariëns en Hofmaat onder één dak in Neede West.
De daling van het aantal leerlingen heeft gevolgen voor de capaciteitsbehoefte aan
binnensportruimte voor bewegingsonderwijs. De teruglopende bezettingsgraad en dalende
huurinkomsten maken de exploitatie minder dekkend. Met het haalbaarheidsonderzoek
binnensport Neede wordt gestreefd naar het vaststellen van de kwantitatieve en kwalitatieve
behoefte qua binnensportaccommodaties voor de langere termijn.
Argumentatie
1.1. Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak
De gemeente Berkelland is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting op haar grondgebied,
zoals vastgelegd in de verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs 2019’. Op 21 januari
2021 hebben Stichting Keender en Stichting OPONOA de huisvestingsaanvraag voor de
Kardinaal Alfrinkschool en De Marke ingediend. Zie bijlage 1 aanvraag huisvesting Neede Oost
en bijlage 2 memo huisvestingsaanvraag. De aanvraag voor de onderzoeken is positief getoetst
aan de verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs 2019’.
In te vullen door Griffie:
Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 bespreekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0
stemmen voor,
stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen

1.2. Locatiestudie is noodzakelijk
Tijdens de locatiestudie wordt onderzocht welke locaties beschikbaar zijn in Neede Oost en
welke de meest geschikte locatie is. Hiervoor worden de kaders en criteria vastgesteld door
gemeente en schoolbesturen. We houden hierbij tenminste rekening met de twee scholen
Kardinaal Alfrink en De Marke, kinderopvang en mogelijke voorziening voor bewegingsonderwijs.
Waar mogelijk wordt er ook rekening gehouden met, voor het onderwijs relevante, andere
maatschappelijke en/of culturele organisaties. Gemeente en schoolbesturen zijn in gezamenlijk
overleg over de meest geschikte locatie. Dit leidt tot een locatiekeuze die in de tweede helft van
2021 aan u wordt voorgelegd.
1.3. Leerlingenprognoses worden geactualiseerd.
Door OCW zijn criteria opgesteld voor prognose systematieken. Sinds 2012 worden in de regio
Achterhoek de prognoses voor het Primair Onderwijs opgesteld door onderzoeksbureau MOOZ.
Schoolbesturen erkennen de MOOZ prognoses als leidend. Het maken van prognoses is
noodzakelijk om de ontwikkelingen en leerlingenstromen actueel te houden. Van daaruit kan de
ruimtebehoefte bepaald worden. Voor dit project zijn de leerlingenprognoses gebaseerd op het
aantal leerlingen op 1 oktober 2020. In relatie tot de twee projecten in Neede (oost en west) is de
opdracht uitgezet voor heel Neede.
1.4. Mogelijk kunnen de scholen efficiënt samenwerken in het gebouw.
Er kan gedacht worden aan het gezamenlijk gebruik maken van een speellokaal en/of andere
specifieke ruimten. De schoolbesturen zijn hierover met elkaar in gesprek.
1.5. Schoolbesturen onderzoeken of IKC-vorming mogelijk is
Indien er kinderopvang in het gebouw komt kan daar gezamenlijk gebruik van gemaakt worden.
De schoolbesturen onderzoeken of Humankind de geschikte partner is om een IKC mee te
vormen. Al jaren werken stichting OPONOA en stichting Keender in Neede samen met
Humankind (voorheen Stichting Kinderopvang Enschede (SKE)).
1.6. Inclusiviteit vraagt aandacht
Om inclusief onderwijs voor de toekomst te realiseren wordt in deze fase van het project
onderzocht of er voor het onderwijs relevante andere maatschappelijke en/of culturele
organisaties verbonden kunnen worden aan de samenwoonscholen. In Neede wordt gekeken
hoe het onderwijs meer verbonden kan worden met de wijken (Bron: IHP onderwijs, vastgesteld
op 15 september 2020).
1.7. Onderzoek naar renovatie of nieuwbouw
Afhankelijk van de gekozen locatie, zie argument 1.1, wordt onderzocht of renovatie of
nieuwbouw de meest passende oplossing is. Duurzaamheid en onderwijskundige mogelijkheden
voor de toekomst spelen hier onder andere een belangrijke factor in. Dit leidt tot een
locatiekeuze inclusief advies dat in de tweede helft van 2021 aan u wordt voorgelegd.
2.1 Dekking voorbereidingskrediet
Het voorbereidingskrediet kan worden gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting. Deze reserve
is mede ingesteld om investeringen in scholen mogelijk te maken.
2.2. Dekking uit kapitaalslasten
De dekking van de kapitaalslasten van de investering voor de onderwijshuisvesting van De
Marke en Kardinaal Alferinkschool (naar verwachting circa € 5,4 miljoen) zal worden
meegenomen in de perspectief nota 2022. Verwacht wordt dat de lasten in 2024/2025 in de
begroting komen van de gemeente.
3.1. We streven naar toekomstbestendige binnensportaccommodaties
Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen hebben we een functionele,
goede en duurzame sportinfrastructuur nodig. In de programmabegroting 2021 is het aldus
verwoord:
“Als gemeente moeten we ervoor zorgen dat bewegingsonderwijs mogelijk is (wettelijke taak).
De huidige binnensportaccommodaties voldoen niet allemaal meer aan de eisen, worden
onvoldoende gebruikt en/of zijn te duur in beheer. Het is nodig om per kern te kijken naar de

behoefte aan binnensportaccommodatie, de duurzaamheid daarvan en de samenhang met
andere voorzieningen. Moderne toekomstige voorzieningen passen bij de behoefte en zijn beter
te exploiteren.”
Een aanvullend onderzoek in Ruurlo is net gestart, het haalbaarheidsonderzoek in Borculo is
bijna afgerond en het onderzoek is Eibergen is nu bezig. Vervolgens is Neede aan de beurt.
3.2 Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd met de belangrijkste stakeholders
Op dit moment wordt er door het onderwijs en de verenigingen gebruik gemaakt van sporthal ’t
Spilbroek aan de Bleekenweg of één van de sportzalen aan de Oranjelaan en Dumasweg. Op dit
moment hebben de basisscholen geen gymzaal bij de locatie. Bij het haalbaarheidsonderzoek
zullen net als in de vergelijkbare onderzoeken belanghebbende partijen participeren. De wensen
en behoeften van het onderwijs en de verenigingen worden tijdens het onderzoek
geïnventariseerd. Ook voor de maatschappelijke kansen tot verbinding en het creëren van
meerwaarde zal aandacht zijn. Dit betekent dat het ook van belang is om de blik te verbreden
naar andere domeinen. Het proces hiervoor moet nog worden ingericht. De uitkomst van het
onderzoek is de basis voor besluitvorming over toekomstbestendige
binnensportaccommodatie(s) in Neede, waarin zowel het bewegingsonderwijs als de binnensport
plaats kan vinden.
3.3. Uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek door extern bureau
Om het haalbaarheidsonderzoek met de benodigde kennis en expertise uit te kunnen voeren,
wordt bij meerdere adviesbureaus een uitvraag gedaan voor een aanpak en bijbehorende
offerte. Deze uitvraag wordt mede gebaseerd op het projectformulier/de bestuursopdracht die
het college op een later tijdstip vaststelt.
4. Onderzoekskosten á €30.000 is reëel
Naar aanleiding van de haalbaarheidsonderzoeken met betrekking tot binnensport Borculo en
Eibergen is €30.000 redelijk.
Kanttekeningen en risico’s
Niet van toepassing.
Financiën
1. Voorbereidingskrediet van € 200.000
Het aangevraagde voorbereidingskrediet bedraagt € 200.000 inclusief btw. De voorbereiding
bestaat uit het volgende:
1.
projectmanagement in deze initiatieffase € 25.000 en deels definitiefase € 25.000;
2.
locatie onderzoek € 15.000;
3.
ontwikkeling (functioneel) programma van eisen € 15.000;
4.
mogelijk (architecten) selectie € 15.000;
5.
diverse onderzoeken (ten behoeve van de nieuwe locatie) € 25.000;
6.
diversen € 75.000.
2. Onderzoekskosten haalbaarheidsonderzoek van € 30.000.
Wij verwachten dat een budget van €30.000 voldoende is voor het uitvoeren van dit onderzoek.
Dit kan gedekt worden uit het budget onvoorzien.
VN verdrag rechten van mensen met een beperking
Het onderzoek heeft betrekking op accommodaties die publiek toegankelijk zijn. Het is belangrijk
dat die accommodaties conform de lokale inclusie agenda ook toegankelijk zijn voor mensen met
een beperking. In het programma van eisen voor de toekomstige situatie krijgt dit dan ook een
plek. Er wordt onder andere ook onderzocht of en hoe inclusief onderwijs een plek kan krijgen.
Communicatie
Niet van toepassing.
Initiatief, participatie en rol gemeente
De samenwerking is tussen de stichting OPONOA en stichting Keender opgezocht op bestuurlijk
niveau. Het is vanzelfsprekend dat ook de verschillende teams van de scholen en de
medezeggenschapsraden bij dit proces worden betrokken. Zij zijn hierover geïnformeerd. De

schoolbesturen werken het project in samenwerking met de gemeente (ambtelijk en met de
betrokken wethouder) uit. Bij de locatiekeuze worden ook ouders, omwonenden en andere
belanghebbenden betrokken.
Participatie binnen het haalbaarheidsonderzoek binnensport wordt vormgegeven door middel
van een initiatiefgroep (verantwoordelijk voor uitvoering) en een klankbordgroep
(raadplegend/adviserend op concrete (tussen)resultaten). De gemeente is opdrachtgever. Het
college van B&W en de gemeenteraad zijn de gremia die de beslissende rol vervullen.
Planning en evaluatie
Met de initiatieffase van dit project is gestart na besluitvorming van de raad over het IHP
onderwijs (september 2020). In de tweede helft van 2021 verwachten we u de locatiekeuze voor
te leggen. Bij de definitieve kredietaanvraag vragen we u om in te stemmen met het dan
voorgestelde proces.
In het IHP onderwijs is aangegeven dat de doorlooptijd van dit project meer dan 3 jaar in kan
nemen en dus in het begin van de tweede IHP-fase (2024-2029) uitgevoerd kan worden. Uit de
voorbereiding kan blijken dat het project eerder uitgevoerd kan worden. Tijdens de commissieen raadsvergadering voor het vaststellen van het IHP onderwijs heeft u hierover aangegeven dat
u hiervoor openstaat.
In navolging van de lopende binnensportonderzoeken wordt het haalbaarheidsonderzoek
binnensport Neede eind 2021 of begin 2022 uitgevoerd. Zodat de geleerde lessen uit de andere
projecten gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt op deze manier de interne capaciteit slim
ingezet. In 2022 verwachten we de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek binnensport aan
u voor te leggen.
Alternatieven
Niet van toepassing.
Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering

:

22-06-2021

De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11-05-2021;
besluit:

1.
2.
3.
4.

Instemmen met het uitvoeren van onderzoeken voor het huisvesten van Kardinaal
Alfrinkschool en De Marke onder één dak in Neede Oost.
Hiervoor een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar stellen en dit dekken vanuit
de reserve onderwijshuisvesting.
Instemmen met het laten uitvoeren van een onderzoek naar de meest optimale en
gewenste fysieke (gebouwelijke) facilitering van het bewegingsonderwijs en binnensport in
Neede.
Hiervoor een krediet van € 30.000 beschikbaar stellen en voor de dekking een beroep
doen op het budget onvoorzien.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 22-06-2021
de griffier,

de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel
Onderwerp

:

Niet van toepassing.
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1 Bijlage 1 memo aanvulling huisvestingsaanvraag scholen Neede 20 jan 2021

P A R T N E R S ^ VA NHEUN
MEMO
Aan:
gemeente ' Berkelland
Van:
Stichting Keender en Stichting OPONOA
Door:
Datum:
20 anuari 2021
Onderwerp: aanvulling op de formele aanvraag voorziening onderwijshuisvesting scholen Oost Neede

De gemeente Berkelland heeft in september 2020 het IHP (integraal huisvestingsplan) voor
onderwijshuisvesting gemeente breed vastgesteld. In dit IHP zijn ook plannen opgenomen voor de
ontwikkelingen van de basisscholen in Neede. In de komende 10 jaar zijn 4 van de 5 schoolgebouwen
in Neede toe aan renovatie, dan wel vervangende nieuwbouw.
In overleg met de gemeente is afgesproken dat de investeringen die gepaard gaan met bovengeschetste
ontwikkelingen worden verdeeld in twee fasen. Naar aanleiding hiervan is in goed overleg tussen de
gemeente Berkelland en de betrokken schoolbesturen Stichting Keender (bestuur van de Kardinaal
Alfrinkschool) en Stichting OPONOA (schoolbestuur OBS de Marke) ervoor gekozen om beide scholen
gelegen in Oost Neede, samen in één gebouw te huisvesten.

Recent is de ontwikkeling en planvorming van de scholen in Oost Neede opgestart in samenspraak met
de gemeente. Mogelijke uitvoering van deze plannen gaan richting 2023. Na de uitvoering van de
plannen omtrent de scholen in Oost Neede, wordt de ontwikkeling en planvorming van West Neede
opgepakt, dat zal ongeveer zijn 2024-2029.
In de komende periode zal aangaande de scholen in Oost Neede worden gekeken naar wat de meest
geschikte locatie (in Oost Neede) is om deze scholen onder één dak te huisvesten. Daarbij wordt ook
rekening gehouden met mogelijke andere interessante (kind)partners, zoals kinderopvang. En waar
mogelijk ook voor het onderwijs relevante andere maatschappelijke en/of culturele organisaties.

Tevens wordt samen (schoolbesturen en gemeente) nagedacht over de samenhang tussen de scholen in
Oost Neede en West Neede, inzake de aan te bieden activiteiten, zoals kinderopvang, inclusie en/of
andere cultureel maatschappelijke voorzieningen. M.n. dat voor ouders (en bewoners) etc. in zowel Oost
als West Neede e.e.a. helder wordt en blijft, zonder dat daar verkeerde verwachtingen worden
geschapen. Kortom probeer eenþÿgelijkþÿspeelveld te creëren qua voorzieningen niveau tussen Oost en
West.
Ook vinden er verkennende gesprekken plaats in welke mate beide scholen in Oost Neede efficiënt
zaken samen in het gebouw zouden kunnen doen. Dan moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het
gezamenlijk gebruik maken van een speellokaal en/of andere specifieke ruimten. En indien er ook
kinderopvang in het gebouw komt zou daar ook gezamenlijk gebruik van gemaakt kunnen worden.

Het is vanzelfsprekend dat ook de verschillende teams van de scholen en de MRþÿer bij dit proces worden
betrokken en zij zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Basisscholen Neede
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Partners en Van Hem B. V De Croese 8
Postbus 20, 7440 AA Nijverdal
Tel. 0548-619 606, info@partnersenvanheun.nl
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gemeente

Berkelland

Aanvraagformulier voorzieningen in de onderwijshuisvesting (BO en (V)SO)

Programma 2021

Bestuursgegevens van het bevoegd gezag

1.

Naam schoolbestuur:

Stichting Keender en Stichting OPONOA

Contactpersoon 1:
Contactpersoon 2:
Bezoekadres:
Postadres:

Telefoon:
E-mail 1:

Instelling en gebouw

2.

Het betreft de instelling en het gebouw van de instelling waarop de aanvraag/aanvragen betrekking hebben.
Naam instelling:

Kardinaal Alfrinkschool

BRIN-nummer:

09WH

Cebouwadres:

Koordsteeg 11, 7161 WP Neede

Naam instelling:

OBS De Marke

BRIN-nummer:

18SN

Gebouwadres:

Bosstraat 10 7161 XZ Neede

Type aanvraag

3.

De aanvraag betreft een:

Aanvraag voor het programma
O

Aanvraag op basis van de spoedprocedure

Aanvraag bouwvoorbereiding (verder gaan met invullen van e: Bouwvoorbereiding)
Aanvraag voorzieningen categorie

a.

Het betreft voorzieningen die noodzakelijk zijn om een kwantitatief capaciteitstekort op te heffen.

Voorziening

? Nieuwbouw

|

Verplicht mee te sturen gegevens (zie
codering pagina 3)
?

A, C, D, E, F

Voorziening

? Verplaatsing

Verplicht mee te sturen gegevens (zie
codering pagina 3)
?

A, C, D, E

noodlokalen
Vervangende bouw

?

A, B, C, D, E, F

? Uitbreiding (permanent)

?

A, C, D, F

? Uitbreiding (tijdelijk)

?

A, C, D, F

? Terrein

?

A

?

1

Inrichting OLP

?

D

?

1

Inrichting

?

D

?

D

?

D

Meubilair

? Uitbreiding speellokaal
(uitsluitend SBO en (V)SO)

? Ingebruikneming

?

A, D, E

? i

Plaatsen Prefab unit

Inrichting speellokaal

(uitsluitend SBO en (V)SO)

? Medegebruik

?

A, D, E

Aanvraagformulier BO en (V)SO programma 2021
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gemeente

b.

Berkelland

Aanvraag voorzieningen categorie II

Voorziening

Verplicht mee te sturen gegevens (zie codering pagina 3)

□ Herstel van constructiefout

■

A, B, C

c. Bouwvoorbereiding
Ten aanzien van de voorzieningen nieuwbouw, vervangende bouw en uitbreiding kan een aanvraag worden ingediend
voor bekostiging van bouwvoorbereiding.
Voorziening

4.

Verplicht mee te sturen gegevens (zie codering pagina 3)

□ Nieuwbouw
| Vervangende bouw

■

A, C, D, E

■

A, B, C, D, E

□ Uitbreiding

■

A, C, D, E

Overzicht en omschrijving bijlagen

Geef hier een overzicht van alle bijlagen die behoren bij de aangevraagde voorziening(en) t.b.v. deze instelling.

Bijlage 01: code A

Niet bijgevoegd, omdat in het vastgestelde IHP (sept 2020) blijkt dat de onderhavige scholen in Neede Oost,

de vervangende nieuwbouw mogen gaan voorbereiden. En dit formulier daartoe een eerste formele aanzet is.

Bijlage 02: code B

Niet bijgevoegd, omdat de nut en noodzaak is omschreven in het vastgesteld IHP.

Bijlage 03: code C

conform leerling prognoses, de afspraken daarover gemaakt in het vastgestelde IHP en de

Niet bijgevoegd, omdat de vergoeding zak zijn gebaseerd op het in de toekomst aanwezig aantal leerlingen
onderwijshuisvestingsverordening.

Niet bijgevoegd, omdat conform de prognoses van MOOZ (2019) in het jaar 2034, 278 leerlingen te

Bijlage 04: code D

verwachten zijn. Dit omslaand in m2 bvo (2*200 vaste voet) en (278*5,03) 1.798 m2 bvo. Dit is exclusief de

mogelijke kindpartners in het kader van een mogelijke IKC vorming en/of sport/gym voorziening. Gemeente en
schoolbesturen zijn en treden hierover in gezamenlijk overleg.

Bijlage 05: code E

Niet bijgevoegd, omdat gemeente en schoolbesturen in gezamenlijk overleg zijn om te bezien wat de meest

geschikte (nieuwe) locatie zal zijn voor de onderhavige scholen in Neede Oost.
Niet bijgevoegd. Echter o.b.v. het vastgestelde IHP, waarin staat “Er wordt gerekend met een marktconforme

prijs van € 2.983,- per m2 (incl. BTW), prijspeil 112020" Dan zou het onderhavig geval exclusief de voorzieningen
Etc: code F

voor locatie gebonden (evt. tijdelijke huisvesting, sloop en andere kind of maatschappelijke voorzieningen

etc.) gaan om een investeringsbedrag van circa (vaste voet, prijspeil 2021 € 1.275.365 + (1.798-350) * € 2.983)

€ 5-594-749,- incl. btw.

Aanvraagformulier BO en (V)SO programma 2021
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gemeente

Berkelland

Ondertekening

, namens Stichting Keender

Naam:

Datum:

21 januari 2021

Plaats:

Haaksbergen

/

/

Handtekening:

Naam:

Datum:

21 januari 202,1

Plaats:

Borculo

/

//

\

g iamens Stichting OPONOA

Handtekening:

Codering verplicht mee te sturen gegevens
A:

Onderbouwing noodzaak (bijlage)

B:

Bouwkundige opname (bijlage)

C:

Kostenraming: (bijlage)

D:

Opgave bruto-vloeroppervlakte waarvoor voorziening wordt gewenst

E:

Gewenste plaats voorziening: (adres)

F:

Evt. na bouwvoorbereiding: Bouwplan en -begroting (bijlage)

m2 (bijlage)

Bijlage 01: aanvulling memo d.d. 20 januari 2021

Aanvraagformulier BO en (V)SO programma 2021
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12 Hamerstuk / Omgevingsdienst Achterhoek Jaarstukken 2020 en begroting 2022
1 Dossier 2736 voorblad.pdf

Raadsvergadering
Dossiernummer

2736

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

22 juni 2021

Agendapunt

12

Omschrijving

Hamerstuk / Omgevingsdienst Achterhoek Jaarstukken
2020 en begroting 2022

Geagendeerd

Vergaderdatum

Raadsvergadering

22 juni 2021

Voorgesteld besluit

Besluit
Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en van de begroting 2022 en geen zienswijze in te
dienen op de begroting 2022 van de Omgevingsdienst Achterhoek.

1 Voorstel en besluit - ODA - jaarstukken 2020 en begroting 2022

Zaaknummer

:

182878

Raadsvergadering

:

22-06-2021

Onderwerp

:

ODA - jaarstukken 2020 en begroting 2022

Collegevergadering
Portefeuillehouder
Steller

:
:
:

27-04-2021
Burgemeester J.H.A. van Oostrum
Meijer, W.M., Team
Opdrachtgeverschap A

tel.

:

0545250289

Te nemen besluit
1.
Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
2.
Kennis te nemen van de begroting 2022
3.
Bij de ODA geen zienswijze in te dienen over de begroting 2022
Waarom dit voorstel en wat is het effect
Op 2 april 2021 heeft het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) de
jaarstukken 2020 en de begroting 2022 toegestuurd aan de deelnemende gemeenten en
provincie. Hiermee voldoet de ODA aan de voorschriften uit de Wet gemeenschappelijke
regelingen en de samenwerkingsregeling. De gemeenteraad kan volgens de
gemeenschappelijke regeling van de ODA en de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zijn
zienswijze kenbaar maken over de begroting.
Met de jaarstukken 2020 geeft de ODA inzicht in de bedrijfsvoering en de geleverde diensten.
Voor de begroting geldt dat de gemeenten hun invloed kunnen uitoefenen op de ODA door
middel van het geven van een zienswijze.
Argumentatie
1.1. De jaarcijfers geven zicht op de bedrijfsvoering. De jaarrekening geeft het volgende inzicht.
De ODA sluit het jaar 2020 af met een positief resultaat van € 538.000. In 2019 was er nog een
(fors) nadelig resultaat van € 668.000. Het voordelig resultaat wordt veroorzaakt door een
hogere productiviteit ten opzichte van 2019. Dit is gerealiseerd door extra opdrachten binnen te
halen, minder tijd aan opleiding te besteden en stafmedewerkers incidenteel in te zetten op
declarabele activiteiten. Verder zijn er subsidies ontvangen die vooraf niet waren begroot.
1.2. Het voordelig saldo wordt deels verrekend met de gemeenten en provincie. Het AB van de
ODA gaat een bedrag van € 43.000 toevoegen aan haar algemene reserve. De algemene
reserve bedraagt daarna € 150.000. Met de ruimte in de begroting komt het
weerstandsvermogen van de ODA dan op het afgesproken maximum bedrag. Daarnaast gaat de
ODA € 100.000 reserveren van het resultaat 2020 voor uitgaven in 2021 in verband met
uitgestelde opleidingen en invoering van de Omgevingswet. Het resterende voordelig saldo groot
€ 395.000 wordt verrekend volgens de afgesproken methodiek met de deelnemende gemeenten
en provincie. Voor onze gemeente Berkelland bedraagt het aandeel € 55.900. Dit is
meegenomen in de jaarrekening van 2020.
2.1 De in 2022 begrote omzet bestaat uit de verwachte afname van de producten. Als basis
hierbij heeft gediend de daadwerkelijke afname van producten over 2020. Aan de hand daarvan
hebben bijstellingen plaatsgevonden. Deze zijn gebaseerd op inhoudelijke afwegingen in overleg
met de partners. De door de ODA begrote kosten voor het jaar 2022 bedragen € 1.360.600. Voor
het jaar 2021 zijn de begrote kosten € 1.317.900. Er is dus sprake van een (lichte) stijging van
de begrote kosten.
In te vullen door Griffie:
Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 bespreekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0
stemmen voor,
stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen

3.1 Vanwege het positieve bedrijfsresultaat van de ODA kan vastgesteld worden dat de ODA
ook in 2020 een goede stap heeft gezet. Het indienen van een zienswijze kan dan ook
achterwege blijven.
Kanttekeningen en risico’s
Niet van toepassing.
Financiën
De financiën zijn toegelicht in de voorgaande argumenten en verder in beeld gebracht in bijlagen
bij dit voorstel.
VN verdrag rechten van mensen met een beperking
Communicatie
Berkelland maakt geen gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de
begroting 2022 van de Omgevingsdienst Achterhoek.
Initiatief, participatie en rol gemeente
Niet van toepassing.
Planning en evaluatie
De brief aan de ODA is bijgevoegd en zal na uw besluit verstuurd worden.
Alternatieven
Niet van toepassing.
Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering

:

22-06-2021

De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27-04-2021;
besluit:

Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en van de begroting 2022 en geen zienswijze in te
dienen op de begroting 2022 van de Omgevingsdienst Achterhoek.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 22-06-2021
de griffier,

de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel
Onderwerp

:

ODA - jaarstukken 2020 en begroting 2022

De volgende bijlagen zijn toegevoegd:

Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 en begroting 2022;

Jaarstukken 2020;

Goedgekeurde verklaring accountant;

Begroting 2022;

Infographic ODA 2020

Raadsbrief geen zienswijze begroting 2022.
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Jaarstukken
2020
Jaarverslag en jaarrekening 2020

1

1

Jaarstukken 2020
Jaarverslag en jaarrekening 2020

Datum: 18 februari 2021
Status: versie AB vergadering 24-3-2021
© Omgevingsdienst Achterhoek
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JAARVERSLAG 2020
I. Voorwoord
In 2020 zijn we geconfronteerd met Corona, een pandemie die ons allemaal in de greep houdt en
die een enorme impact heeft op de samenleving. In dit jaarverslag van de Omgevingsdienst
Achterhoek, blik ik terug op dit bijzondere jaar, in de wetenschap dat de gevolgen begin 2021
nog niet voorbij zijn.
Halverwege maart 2020 wordt duidelijk dat ook Nederland maatregelen moet nemen tegen de
verspreiding van de pandemie. Thuiswerken en 1,5 meter afstand is de nieuwe norm. De ODA
kon hier direct mee aan de slag omdat alle medewerkers al gewend waren om tijd- en plaats
onafhankelijk te werken. Onduidelijk was of we voldoende werk zouden hebben en of de
controles bij bedrijven door konden gaan. Door goede afspraken hebben we snel een passende
invulling kunnen geven aan de controles. We hebben andere werkzaamheden gezocht voor een
mogelijke terugloop van vergunningen, meldingen of specialistische adviesvragen. We hebben
(betaalde) werkzaamheden verricht, o.a. voor Provincie en ODRN. Deze inspanningen leveren
nieuwe inzichten op die voor de ODA en de medewerkers verfrissend zijn. In de praktijk is
gebleken dat de werkzaamheden niet teruggelopen zijn. Gemeenten zagen dat ook terug in
bijvoorbeeld de bouwactiviteiten. Waar nodig en mogelijk hebben we onze partners ondersteund
bij toezicht op Coronamaatregelen. Verder hebben we ons gericht op de reguliere taken en
ontwikkelingen.
De Omgevingswet is uitgesteld tot 2022 en de beschikbare tijd gebruiken we zo goed mogelijk
voor de voorbereiding en het oefenen in de praktijk. We trekken intensief op met onze partners
en faciliteren waar mogelijk. Samen zijn er pilots opgezet of in ontwikkeling. ICT is een
ingewikkeld vraagstuk. De ODA is inmiddels aangesloten op DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet:
het loket voor vergunningaanvragen en voor raadplegen van regels per locatie) en samen gaan
we door met de ontwikkelingen. We leren van elkaar en we trekken intensief op met de andere
partners, VNOG, Waterschap en GGD zodat we ons samen beter kunnen voorbereiden. Vanuit
ons vakgebied kijken we kritisch mee met de ontwikkeling van de wet aan de voorkant. Samen
met de Omgevingsdiensten in het Gelders Stelsel reageren we op de consultatierondes.
Helaas zijn ondermijning en drugscriminaliteit niet gestopt in 2020. Onze medewerkers dragen bij
aan de signalering en opsporing van drugslabs of -plantages en vervolgens aan de afhandeling
van de milieueffecten die het gevolg zijn.
Een relatief nieuw fenomeen zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Van stoffen die enkele jaren
geleden een innovatie leken, zien we soms na jaren dat ze negatieve gevolgen hebben voor mens
en milieu. De lijst met ZZS groeit gestaag.
De ODA heeft veel kennis over ZZS in huis en speelt een belangrijke rol bij de kennisontwikkeling
bij de Omgevingsdiensten in het land.
In 2019 hebben we geconstateerd dat we een deel van onze producten en diensten onvoldoende
konden vertalen naar de partners waarvoor we de taken hebben uitgevoerd. Daarom hebben we
onze omzet in de eerste helft van 2020 intensief gemonitord en geanalyseerd. Daarop zijn de
rapportages verder verbeterd. We zijn verheugd dat we u een positief resultaat kunnen laten zien
over 2020. Ondanks Corona is het resultaat hoger dan verwacht. De toelichting daarvoor vindt u
in het jaarverslag
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Net als de meeste mensen snakken we naar meer persoonlijk contact. Thuiswerken gaat de
meeste mensen goed af, maar vervreemding van elkaar ligt op de loer. De balans tussen werk en
privé staat onder druk. We faciliteren onze medewerkers waar mogelijk en we zijn ons bewust
van onze voorbeeldrol waardoor de mogelijkheden voor contact zeer beperkt zijn.
Vooral in een tijd waarbij de samenwerking rond de Omgevingswet centraal staat.
Met het vooruitzicht dat een vaccin ons in de tweede helft van 2021 weer meer ruimte gaat
geven blijven we ons enthousiast inspannen voor een veilige, leefbare en nu meer dan ooit
gezonde Achterhoek,

Hengelo, 18 februari 2021.
Met vriendelijke groet namens
Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek,

Ir. Petra G.M. van Oosterbosch
Directeur
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II.

Inleiding

1. Algemeen
Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de ODA.
De ODA is opgericht op 7 november 2012, de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur van
de ODA. De ODA kent twee bestuursorganen namelijk het Algemeen Bestuur en het Dagelijks
Bestuur.
De voorzitter wordt door en uit het Algemeen Bestuur gekozen.
Op 31 december 2020 waren de besturen als volgt samengesteld.
Algemeen Bestuur:
Lid

Functie

Gemeente/

Plaatsvervanger

Functie
Wethouder

Provincie
T.M.M. Kok

Wethouder

Aalten

M.J. Veldhuizen

J.H.A. van Oostrum

Burgemeester

Berkelland

M.H.H. van Haaren

Wethouder

W.W. Buunk

Wethouder

Bronckhorst

P.L.P.S. Hofman

Wethouder

F.H.T. Langeveld

Wethouder

Doetinchem

H.G. Bulten

Wethouder

B.J. Groot Wesseldijk

Wethouder

Lochem

S.W. van ‘t Erve

Burgemeester

W.J.A. Gerritsen

Wethouder

Montferland

O.G. van Leeuwen

Wethouder

B.T.M. Porskamp

Wethouder

Oost Gelre

M.G. Frank

Wethouder

O.E.T. van Dijk

Burgemeester

Oude IJsselstreek

S.L. Hiddinga

Wethouder

I.T.F. Klein Gunnewiek

Wethouder

Winterswijk

B.J.J. Bengevoord

Burgemeester

L.J. Werger

Wethouder

Zutphen

A. De Jonge

Wethouder

P.G.J. Kerris

Gedeputeerde

Gelderland

J.W.M. van der Meer

Gedeputeerde

Directeur

ODA

R. Reinders

Afdelingshoofd
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Secretaris
P.G.M. van Oosterbosch

Dagelijks Bestuur:
Lid

Functie

Gemeente/
Provincie

J.H.A. van Oostrum

Burgemeester vz

Berkelland

B.J. Groot Wesseldijk

Wethouder

Lochem

W.J.A. Gerritsen

Wethouder

Montferland

W.W. Buunk

Wethouder

Bronckhorst

P.G.M. van Oosterbosch

Directeur

ODA

Plaatsvervanger

Functie

Gemeente

R. Reinders

Afd.hoofd

ODA
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2. Financiële uitkomsten
x 1.000 euro

Taakveld

Begroting 2020

Begroting na wijz

Realisatie 2020

Begr-real

Baten

Baten

Baten

Saldo

Lasten

Lasten

Lasten

Programmaplan
Programma 1 Vergunningverlening
7.4 Milieubeheer
Programma 2 Toezicht en handhaving 7.4 Milieubeheer
Programma 3 Advies
7.4 Milieubeheer
Programma 4 Stelseltaken
7.4 Milieubeheer
Eigen stelseltaak
Kosten Gelders stelsel van Omgevingsdiensten
Programma 5 Projecten
7.4 Milieubeheer

2.051
4.649
1.423

1.112
2.929
1.027

2.051
4.649
1.423

1.112
2.929
1.027

1.937
4.691
1.455

1.079
2.742
1.118

-81
228
-59

106

124
616

106

124
616

85
289

98
552
23

5
64
266

2.359

0

2.305

54

0
8.456
495

0
7.918

62
538
495
-495
538

Overzichten
Overhead
Algemene dekkingsmiddelen
Bedrag onvoorzien

0.4 Overhead onderst. Organisatie
0.5 Treausury
0.8 Algemene baten en lasten

2.359

Geraliseerde totaal saldo van baten en lasten normale bedrijfsvoering
Bijdrage deelnemers in het tekort 2019

8.229

62
8.229

8.229

62
8.229

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

0
8.229

0
8.229

0
8.229

0
8.229

Gerealiseerde resultaat

8.951

495
8.413

Procedure jaarrekening
 De procedure inzake de jaarrekening ziet er als volgt uit: Het Dagelijks Bestuur zendt de
ontwerp jaarstukken 2020 vóór 15 april 2021 aan Provinciale Staten en de gemeenteraden.
 Provinciale staten en de gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerp jaarstukken
indienen bij het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst.
 Het Dagelijks Bestuur verzamelt de zienswijzen en biedt de ontwerp jaarstukken voorzien van
de zienswijzen aan het Algemeen Bestuur.
 Het Algemeen Bestuur stelt de jaarstukken 2020 vervolgens vóór 15 juli 2021 vast.
 Onmiddellijk na de vaststelling van de jaarstukken door het Algemeen Bestuur zendt het
Algemeen Bestuur de jaarstukken aan Provinciale Staten en de gemeenteraden.
 Het Dagelijks Bestuur zendt de jaarstukken vóór 1 augustus 2021 aan de minister.
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III. Programma 1 – Vergunningverlening
1. Wat hebben we bereikt
Het aantal afgehandelde procedures in is ten opzichte van voorgaande jaren toegenomen. Er is
daarbij een verschuiving opgetreden t.o.v. 2019 naar minder arbeidsintensieve producten
waardoor we binnen de begroting zijn gebleven. Vergunningen en meldingen zijn vraag gestuurd.

Vergunningen en meldingen
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Percentage WABO vergunningen binnen wettelijke termijn (KPI gesteld op 90%)
Tijdigheid van een besluit binnen de wettelijke termijn is van belang voor zowel partners als
burgers en bedrijven vanuit het oogpunt van een goede service en het voorkomen van
ongewenste situaties door van rechtswege afgegeven WABO vergunningen. Met de wettelijke
termijn wordt hierbij bedoeld de wettelijk maximale tijdsduur (inclusief eventuele verlengingen)
tussen inboeken van een aanvraag en het afgeven van de definitieve beschikking. Dit kan een
fatale termijn (waarbij het daarna van rechtswege verleend is) of een termijn van orde zijn.
In het Gelders Stelsel is een kritische prestatie indicator (KPI) bepaald voor het tijdig verlenen
van vergunningen. Deze KPI is gesteld op 90 % WABO vergunningaanvragen binnen wettelijke
termijn t.o.v. alle WABO vergunningaanvragen.
We hebben de buiten behandeling gelaten en ingetrokken vergunningsaanvragen niet meegeteld
in de berekening van de KPI’s. Ook de meervoudige besluiten zijn niet meegeteld omdat de
gemeente dan het besluit neemt. Bij een meervoudig besluit geeft de ODA advies over het
milieudeel van het besluit.
We hebben 140 procedures afgehandeld in 2020. Van deze procedures zijn 23 procedures buiten
de (wettelijke) termijn afgehandeld. Van deze 23 aanvragen zijn er 21 aangevraagd voor 1 juli
2019. Destijds was er een capaciteitsprobleem waardoor de aanvragen niet tijdig zijn opgepakt.
Dit heeft geresulteerd in een besluitdatum in 2020. 84% van de procedures zijn binnen de
(wettelijke) termijn afgehandeld. Dit is een verbetering ten opzichte van vorig jaar (toen 57%).
Er wordt nog steeds verder toegewerkt naar de doelstelling van 90%. Er zijn geen negatieve
effecten geconstateerd uit het niet halen van de termijnen.
Er zijn geen reguliere procedures van rechtswege verleend.
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2. Wat hebben we daarvoor gedaan
In 2020 heeft het team Vergunningen zich met name gericht op:
 De uitvoering van primaire taken in het kader van vergunningverlening en milieumeldingen.
 Het bieden van extra ondersteuning bij het afhandelen van asbestsloopmeldingen op verzoek
van een van onze partners.
 Het uitvoeren van agrarische IPPC actualisaties. Vergunningen van alle Achterhoekse
agrarische IPPC-bedrijven moeten voor februari 2021 op Best Beschikbare Technieken (BBT)
worden geactualiseerd en fysiek gecontroleerd. De vergunningen zijn voor een groot deel
gereed gekomen in 2020. De controles zijn opgestart, maar door de corona-crisis zullen we
de planning van februari 2021 niet kunnen halen en loopt dit dus verder door in 2021 en zo
nodig in 2022.
3. Wat heeft het gekost
(bedragen in 1.000 euro’s)
Overzicht baten en lasten Programma 1 Vergunningverlening
Begr. 2020 Na wijz.
Realisatie 2020
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Programmaplan
Programma 1 Vergunningverlening
2.051
1.112
939
1.937
1.079
Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
501
-501
495
Onvoorzien
13
-13
0
Saldo van baten en lasten

2.051

1.626

425

1.937

1.574

Saldo

Begr - rel
Saldo

858

-81

-495
0

6
13

363

-62

Mutaties reserves
Resultaat
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2.051

1.626

425

1.937

1.574

363

-62

De baten uit Vergunningverlening liggen lager dan begroot. De lasten zijn gebaseerd op de
salarislasten van het team vergunningen en de inhuur derden. Opbrengsten uit gedetacheerde
medewerkers zijn ten gunste gebracht van de lasten. De netto-lasten zijn lager dan begroot. De
collega’s van vergunningverlening zijn ingezet op externe projecten. Die opbrengsten zijn verantwoord
onder de externe bijdragen.
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IV. Programma 2 – Toezicht en Handhaving
1. Wat hebben we bereikt
Reguliere en aspectcontroles
Ingebracht in
HUP 2020
2271

Uitgevoerde
controles
2044

Controles t.o.v.
HUP 2020
90%

Volledige naleving na 1e
bezoek
70%

Er is een aantal controles van het HUP 2020 niet uitgevoerd om verschillende redenen. De
belangrijkste reden was dat we door de Coronacrisis en bijbehorende lockdown-periodes in het
voorjaar en aan het eind van 2020 niet overal heen konden gaan voor deze controles. In plaats
daarvan hebben we ons tijdens de lockdown-periodes zo veel mogelijk gericht op de niet fysieke
controles zoals gevelcontroles en administratieve controles.
Percentage volledige naleving na 1e controlebezoek
Dit percentage wordt berekend door de controles te registreren waar geen hercontrole nodig is
geweest. De 70% van dit jaar is lager dan de 78% in 2019 en de 80% in 2018. Dit komt omdat
we steeds meer daar toezicht houden waar de grootste risico’s zijn en/ of er een minder
naleefgedrag is. Dus deze dalende trend betekent niet meteen dat over de Achterhoek gemiddeld
een mindere naleving van de milieuwetgeving ontstaan is.
Afhandeling klachten/ meldingen en meldingen ongewone voorvallen/ incidenten
Er waren in 2020 1520 klachten/ meldingen. Ten opzichte van de 1877 klachten in 2019 zijn dat
er veel minder. Dat komt omdat we 2 situaties, waar in 2019 veel klachten over waren, opgelost
hebben. De hoeveelheid klachten/ meldingen is nu weer vergelijkbaar met de 1501 klachten/
meldingen in 2018. Over het algemeen zie je sowieso dat de meeste klachten over een beperkt
aantal bedrijven binnen de Achterhoek gaan. Deze bedrijven worden door ons gezien als
aandachtbedrijven (zie kopje aandachtsbedrijven).
Er zijn in 2020 verder geen grote noemenswaardige voorvallen/incidenten bij bedrijven geweest.
Percentage klachten/ meldingen binnen termijn afgehandeld
Hiervoor hanteren we de norm dat klagers/melders binnen drie werkdagen worden geïnformeerd
over het vervolg van hun melding en dat tenminste 85% van de klachten/meldingen binnen twee
weken is afgerond. Dat wil zeggen dat of de klacht/ melding helemaal afgehandeld is of dat er
vervolgstappen zijn afgesproken (b.v. geluidsmeting bij geluidsklachten).
Van de klachten/ meldingen die we in 2020 hebben ontvangen is 87% (1316) binnen de
afgesproken termijn van 2 weken afgerond. Bij het overschrijden van de termijn van twee weken
gaat het vooral om klachten en meldingen van lang(er)lopende handhavingszaken.
Aandachtsbedrijven
Dit betreft bedrijven die extra aandacht nodig hebben en daardoor vaak ook veel tijd kosten. Je
kunt hierbij aan 4 verschillende categorieën denken:
- bedrijven met een hoog risicoprofiel;
- bedrijven met een slecht naleefgedrag;
- bedrijven met veel (gegronde) klachten uit de omgeving;
- bedrijven in verband met mogelijke ondermijning/ milieucriminaliteit.
Het aantal bedrijven is dynamisch en het kan ook een combinatie van bovenstaande categorieën
zijn. Elk jaar vallen er bedrijven af, maar er komen ook wat bij. Over 2020 hebben we het over
47 bedrijven, waarvan 3 met een hoog risicoprofiel, 10 met een slecht naleefgedrag, 27 met veel
klachten en 7 door ondermijning/ milieucriminaliteit. Onder de laatste categorie zitten ook 6
opgerolde drugslabs waarbij we met name helpen bij de opruimwerkzaamheden.
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Energiecontroles en beoordelingen
Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML)
Sinds 1 december 2015 zijn de EML’s van kracht. Hierin staan besparingsmogelijkheden die
binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Gebruikt een bedrijf meer dan 50.000 kWh
elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar, dan geldt een verplichting om de energiebesparende
maatregelen uit te voeren.
Ondanks de lockdownperiodes hebben we 346 van de voor 2020 geplande 426 EML controles
kunnen uitvoeren. Na de controle wordt in een plan van aanpak aangegeven op welke termijn
welke maatregelen genomen gaan worden. Hierop houden we toezicht.
We merken dat ondernemers steeds meer aandacht hebben voor energiebesparingsmaatregelen.
Het probleem is vaak wel dat er op het moment van de controle geen investeringsmogelijkheden
zijn (zeker in de huidige Coronatijdperk) of dat er te weinig kennis (en tijd) op het gebied van
energiebesparing is.
Informatieplicht energiebesparende maatregelen
De ondernemer was verplicht om uiterlijk voor 1 juli 2019 door middel van een melding het
bevoegd gezag te informeren welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Deze wordt
dan gebruikt om te controleren of aan de energiebesparingsplicht is voldaan.
Op basis van een schatting kan gesteld worden dat ongeveer 60% van de bedrijven in de
Achterhoek, die dit moesten doen, zich nu ook gemeld hebben. De informatie uit deze meldingen
hebben we ook gebruikt voor onze EML-controles.
Voor de komende jaren blijft het van belang om de bedrijven die zich niet gemeld hebben te
controleren en aan te geven dat ze dat alsnog moeten doen. Helaas hebben we geen 100%
inzicht in welke bedrijven moeten voldoen aan de registratieplicht. Dat is een landelijk probleem
waar nog geen oplossing voor is.

1

Bijdrage aan stimulering energiebesparing MKB bij regionale en lokale initiatieven
De ODA helpt de gemeentes aan de voorkant mee bij de stimulering van energiebesparing voor
bedrijven. Dit betreft o.a. de volgende taken:
 Ondernemer op de hoogte stellen van mogelijkheden voor aangeboden energiescans;
 Waar mogelijk ondernemers wijzen op mogelijke andere subsidies binnen gemeentes;
 Informatieverstrekking over de verplichtingen van ondernemers ten aanzien van
energiebesparing in de Wet milieubeheer om vrijwillige deelname te stimuleren (zodat
toezicht en handhaving voorkomen wordt);
 Meedenken met lokale initiatieven.
Controles in het kader van de stoppersregeling
Bedrijven moesten of voor 2020 hun intensieve tak beëindigen of voldoen aan het Besluit
emissiearme huisvesting. In 2020 hebben we een project gedraaid om alle bedrijven te
controleren die aan de stoppersregeling meegedaan hebben. In totaal waren dit 556 bedrijven.
Voor het vervolg is nog aandacht nodig voor:
 Illegaal gebruik van stallen van voormalige agrarische bedrijven (ondermijning);
 bedrijven die nog geen melding willen indienen vanwege de onduidelijkheid met betrekking
tot de stikstofregelgeving en de (mogelijke) rechten die zij daaraan willen ontlenen.
Overige controles en handhaving
Vuurwerkcontroles
De ODA had de opdracht om 42 vuurwerkverkooppunten te controleren in 2020. Hiervoor zijn
controles uitgevoerd in het najaar op brandveiligheids- en installatietechnische aspecten (zoals
veiligheidsafstanden, brandwerendheid van bouwdelen en keuring van de sprinkler). Door het
verbod op verkoop van vuurwerk in 2020 zijn in overleg met de partners de jaarlijkse
eindejaarscontroles niet doorgegaan.
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Slopen/ Asbest
We hebben in 2020 voor 6 gemeentes asbestcontroles uitgevoerd. Er is steeds meer sprake van
illegale asbestverwijdering. Dit wordt door de ODA opgepakt.
Verder hebben we in 2020 weer uren gemaakt bij een aantal asbestbranden. Wij helpen waar
mogelijk dan al bij het incident zelf, maar met name ook bij de nasleep van zo’n brand.
Geluidmetingen
Dit betreft geluidmetingen bij evenementen. Door de Coronacrisis zijn er maar enkele geweest in
de maanden januari, februari en maart.
Toezicht bodem
Dit betreft controles op het gebied van bodemsaneringen (Wet bodembescherming) en
grondtoepassingen (Besluit Bodemkwaliteit). We doen dit op basis van een risico- en
effectgerichte benadering.
Verzoeken tot handhaving
Wij krijgen verzoeken van derden om op een bedrijf te gaan handhaven. Deze verzoeken moeten
beoordeeld worden en vervolgens wordt besloten om wel of niet te gaan handhaven. Van deze
mogelijkheid wordt steeds meer gebruik gemaakt.
Last onder dwangsom of bestuursdwang
Door de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) meer toe te passen zijn de laatste jaren steeds
meer (vooraankondigingen) lasten onder dwangsom of bestuursdwang opgelegd. Het betreft over
het algemeen zaken van kleinere overtredingen die allemaal of al opgelost zijn of snel opgelost
kunnen worden. Het wil dus niet zeggen dat het allemaal leidt tot een daadwerkelijke dwangsom
of bestuursdwang. De meeste bedrijven hebben voor het zover komt de overtreding(en) al
opgelost.
Strafrechtelijke handhaving door BOA’s
De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) hebben voor alle partners strafrechtelijke
handhaving uitgevoerd. Dit betreft diverse soorten overtredingen. Er zijn 77 strafrechtelijke
onderzoeken opgestart waarbij 17 processen-verbaal c.q. BSBm-en zijn uitgeschreven en 7
strafrechtelijke waarschuwingen (zowel schriftelijk als mondeling) zijn uitgedeeld. Er zijn 53
zaken in onderzoek geweest dat niet geleid heeft tot vervolging.
In overleg met de functioneel parket hebben de boa’s het stoppersproject binnen de agrarische
branche strafrechtelijk ondersteund. Met als doel een gelijke aanpak in Gelderland en Overijssel
om het wederrechtelijk verkregen voordeel weg te nemen. In het voorjaar van 2020 hebben de
boa’s bij enkele gemeentes meegedraaid met toezicht op de COVID maatregelen.
2. Wat hebben we daarvoor gedaan
Verbeterde uitvoering toezicht
We werkten met een risico & effectgerichte benadering, gebaseerd op steeds meer beschikbare
informatie vooraf. Dit hebben we voor enkele branches (b.v. agrarisch en automotive) vertaald
naar specifieke brancheplannen. Deze brancheplannen hebben we geïmplementeerd in de
uitvoeringsplannen om nog gerichter en daarmee efficiënter te kunnen werken.
Gevelcontroles
Een goede uitvoering van de milieutaken in de huidige wetgeving begint bij een goed
inrichtingenbestand (inrichtingen zijn bedrijven/ instellingen die moeten voldoen aan de Wet
milieubeheer). In de meest ideale situatie staan alle inrichtingen in dit bestand, waardoor er een
goed overzicht is waar de grootste risico’s zijn en welke prioriteiten er dus zijn bij toezicht &
handhaving.
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Met de komst van de Omgevingswet vervalt het begrip “inrichting” en wordt er specifiek gekeken
naar milieubelastende activiteiten. Hiervoor is een nog completer bedrijvenbestand nodig om al
deze milieubelastende activiteiten in beeld te hebben. Daarom is de ODA begonnen met het
uitvoeren van gevelcontroles. Dit houdt in dat locaties aan de buitenkant worden bekeken of er
mogelijkerwijs (milieubelastende) activiteiten plaatsvinden.
Landelijke handhavingstrategie (LHS)/ naleefgedrag
Binnen de ODA wordt gewerkt met de LHS. Hierbij wordt per overtreding in stappen bekeken wat
de vervolgacties moeten zijn. Dit kan betekenen dat zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk
opgetreden moet worden. Een belangrijk aspect hierbij is het naleefgedrag van het bedrijf
(overigens ook een onderdeel van het risico- en effectgerichte toezicht).
Ondermijning
Ondermijning is de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Je kunt hierbij b.v.
denken aan drugslabs in leegstaande bedrijfspanden maar ook aan fraudezaken en
milieucriminaliteit. De ODA kan hierbij vaak helpen, o.a. omdat onze medewerkers de ogen en
oren kunnen zijn voor het signaleren van deze zaken. Binnen de ODA hebben we daarvoor een
coördinator ondermijning die in nauw contact staat met de gemeentes en andere
handhavingspartners. We merken dat we steeds vaker hiervoor ingezet worden.
Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
We willen meer inzicht in ZZS bij gemeentelijke bedrijven, knelpunten inventariseren en de kennis
verbeteren bij gemeentes, provincie en omgevingsdiensten. Samen met ODNL (ODA is namens
ODNL de coördinerende Omgevingsdienst), IPO en VNG is een projectplan gemaakt voor de
uitvoering 2020 en 2021. Hiervoor is ook subsidie verkregen bij het Rijk.
3. Wat heeft het gekost

1

(bedragen in 1.000 euro’s)
Overzicht baten en lasten Programma 2 Toezicht en Handhaving
Begr. 2020 Na wijz.
Realisatie 2020
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Programmaplan
Programma 2 Toezicht en Handhaving
4.649
2.929
1.720
4.691
2.742
Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
1.304
-1.304
1.288
Onvoorzien
34
-34
0
Saldo van baten en lasten

Saldo

Begr - rel
Saldo

1.948

228

-1.288
0

16
34

4.649

4.267

382

4.691

4.030

660

278

4.649

4.267

382

4.691

4.030

660

278

Mutaties reserves
Resultaat

De baten uit toezicht en handhaving zijn hoger dan begroot. De toegerekende kosten vallen lager
uit met name door minder inzet derden.
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V. Programma 3 – Specialismen
1. Wat hebben we bereikt
Het totaal aantal adviezen in 2020 is ten opzichte van 2019 afgenomen. Deze afname zien we
met name bij: bodem, constructieve veiligheid, externe veiligheid en lucht en geur. Voor een
verdere toelichting zie hieronder in paragraaf 2.
Percentage adviezen binnen de servicenorm van 4 weken (doel 80%)
93% van de adviezen zijn binnen de afgesproken 4 weken geleverd. Dit is een verhoging ten
opzichte van het jaar ervoor toen 88% van de adviezen binnen de servicenorm van 4 weken lag.

2. Wat hebben we daarvoor gedaan
Archeologie
Naast regulier werk zoals het beoordelen van opgravingsrapporten, het toetsen van
archeologische bureauonderzoeken en booronderzoeken zijn in 2020 de volgende projecten
uitgevoerd:
 De monitoring van de archeologische monumenten in Berkelland.
 Presentatie over archeologie in planvorming (bij b.v. riolering, bouw, etc.).
 Daarnaast is het project Erfgoed gezocht voor de Achterhoek opgestart.
Om de kwaliteit van de archeologietaken te borgen en te voldoen aan de kwaliteitscriteria wordt
er samengewerkt met de archeologische dienst van de gemeente Zutphen.
Bodem
Naast reguliere taken zoals het geven van bodemadviezen in het kader van ruimtelijke
ontwikkelingen en het beoordelen van bodemrapporten zijn in 2020 de volgende projecten
uitgevoerd:
 Er is samen met onze partners gewerkt aan het actualiseren van de Bodemkwaliteitskaart. De
kaart vormt de basis voor al het grondverzet in de regio. PFAS is hierin meegenomen.
 De nota bodembeheer is opgesteld.
 Het actualiseren van BIS data voor een tweetal partners.
 Voor een aantal van onze partners loopt het project “Warme Overdracht”. Voor hen hebben
wij een inventarisatie van voormalige stortplaatsen en loodlocaties uitgevoerd.
Daarnaast zijn we voor deze partners gestart met een impactanalyse. Hiermee wordt in beeld
gebracht welke extra bodemtaken en bevoegdheden er met de komst van de Omgevingswet
van de provincie overgaan naar gemeenten en de omgevingsdienst. Hierin werken we ook
samen met de andere omgevingsdiensten in het Gelders Stelsel.
Externe veiligheid RRGS
In 2020 vonden zijn er reguliere taken uitgevoerd zoals het geven van externe
veiligheidsadviezen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen en het beoordelen van externe
veiligheid in omgevingsvergunningen (milieu).
Luchtkwaliteit
Naast reguliere taken zoals het geven van luchtkwaliteitsadviezen in het kader van ruimtelijke
ontwikkelingen en het beoordelen van luchtkwaliteitsrapporten is in 2020 voor zes gemeenten de
monitoring van de luchtkwaliteit uitgevoerd in het kader van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Begin 2020 is voor zes gemeenten een notitie
over houtstook door particulieren opgeleverd.
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Wet natuurbescherming
De stikstofcrisis heeft ook in 2020 de gemoederen nog volop bezig gehouden. Onder toepassing
van de nieuwe provinciale beleidsregels over stikstof is de natuurvergunningverlening weer op
gang gekomen, waarbij de provincie grote achterstanden heeft opgelopen in de afhandeling van
aanvragen. De mogelijkheden voor bedrijfsuitbreiding en uitvoering van projecten zijn tot op
heden echter beperkter dan ten tijde van de PAS. De focus op stikstof heeft geresulteerd in een
toename van het aantal ter beoordeling voorgelegde stikstofberekeningen en volop discussie over
de wijze waarop moest worden omgegaan met de provinciale beleidsregels. Voor enkele
gemeenten heeft er het nodige werk gezeten in het opstellen van stikstofregelingen voor het
bestemmingsplan buitengebied.
Juridisch
Naast de reguliere taken zoals het juridisch toetsen van omgevingsvergunning en
handhavingsbesluiten, het behandelen van bezwaarprocedures, voorlopige voorzieningen en
(hoger)beroepsprocedures,
het afhandelen van verzoeken tot handhaving en de WOB verzoeken van de provincie zijn in
2020 de volgende werkzaamheden uitgevoerd.
 het opstellen van een verwerkingsregister in verband met de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG);
 het (juridisch) verbeteren van de uniforme handhavingsbrieven;
 Traject actualiseren DVO’s en mandaten in verband met de Omgevingswet
 Bijdrage behandeling gemeentelijke WOB verzoeken
 juridische bijdrage aan het saneren van ontmantelde drugslabs en kostenverhaal
 juridische bijdrage aan de implementatie van de Omgevingswet bij de partners
Geluid
Naast de reguliere taken zoals het geven van geluidadviezen in het kader van ruimtelijke
ontwikkelingen, het beoordelen van geluidsrapporten en zonebeheer zijn er in 2020 verder geen
bijzondere projecten uitgevoerd.
Omgevingswet
De werkzaamheden die de ODA heeft opgepakt in het gezamenlijke project omgevingswet zijn via
Programma 3, specialismen, bij de partners in rekening gebracht.

3. Wat heeft het gekost
(bedragen in 1.000 euro’s)
Overzicht baten en lasten Programma 3 Advies
Begr. 2020 Na wijz.
Baten
Lasten
Programmaplan
Programma 3 Advies
1.423
1.027
Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
528
Onvoorzien
14
Saldo van baten en lasten

Saldo
396

Realisatie 2020
Baten
Lasten
1.455

-528
-14

Saldo

Begr - rel
Saldo

1.118

337

-59

522
0

-522
0

6
14

1.423

1.569

-146

1.455

1.640

-185

-39

1.423

1.569

-146

1.455

1.640

-185

-39

Mutaties reserves
Resultaat

In het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest om tot kostendekkende activiteiten te komen.
Met name voor de specialistische adviezen heeft dat effect gehad. De opbrengsten zijn duidelijk
verbeterd ten opzichte van vorig jaar en liggen nu op niveau van de begroting hoewel er nog
enkele incidentele effecten inzitten. De laatste onderdelen zullen in 2021 verwerkt worden.
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VI. Programma 4 - Stelseltaken
Kwaliteit en coördinatie Gelders stelsel (ODDV)

Naast het organiseren van de reguliere coördinatiemechanismen (overleg AB-voorzitter,
Directeurenoverleg, overleg OGO-voorzitters, enz) is uitvoering gegeven aan de Visie
Gelders Stelsel, ‘Krachtige samenwerking in een wereld die verandert”. In 2019 is de stap
gemaakt van vaste structuren naar werken vanuit de bedoeling op een goede
voedingsbodem en hebben we ons verdiept in het thema opgavegericht werken en werken
vanuit de bedoeling. In 2020 hebben we ons de vraag gesteld: ‘Als we werken vanuit de
opgave, hoe kunnen we daar dan op sturen en hoe kunnen we dat anders verantwoorden?’.
Het kwaliteitsmanagement binnen de Gelderse omgevingsdiensten heeft zich tot nu toe
gericht op de geldende kwaliteitscriteria. Daarmee hebben we de basis op orde gekregen.
Samenwerking in het stelsel is gericht op kwaliteitsverbetering door van elkaar te leren en
op het toevoegen van waarde aan de eigen kwaliteitsdoelen.
Ketentoezicht (ODR)

De projectmatige samenwerking ‘ketenaanpak synthetische drugs’ is – mede door
bestuurlijke aandacht en goede resultaten - doorgegaan in 2020.
Handelingskader
Het gezamenlijk ontwikkelde ‘handelingskader’, is daarin belangrijk. Daarin is benoemd
welke rollen met name bevoegde gezagen, omgevingsdiensten en politie hebben als een
drugslab, dumping van drugsafval of aanverwante activiteit wordt aangetroffen of daar
informatie over binnenkomt.
De regie op deze taken ligt in het Gelders stelsel bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). De
ODA heeft zelf de taken uitgevoerd en is daarbij ondersteund door de ODR.

Daarnaast is het team Ketentoezicht gevraagd om het landelijke ‘Dreigingsbeeld
Milieucriminaliteit 2021’ mee te helpen ontwikkelen. Dat doet ze samen met landelijke
inspectiediensten en enkele andere omgevingsdiensten.

Portaal en kenniscentrum (OVIJ)
De Omgevingsdienst Veluwe-IJssel (OVIJ) fungeert als portaal en kenniscentrum. De OVIJ
verzorgt de gemeenschappelijke contacten vanuit het stelsel met andere organisaties zoals het
Openbaar Ministerie. Daarmee hebben deze organisaties in Gelderland één aanspreekpunt. Als
kenniscentrum verzorgt de OVIJ de rol van makelaar in kennis, opleidingen etc.. Uitgangspunt is
de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten. In 2020 is gestart met de bouw van

interactieve websites voor de afzonderlijke OD’s en GO (loopt door in 2021). Hiermee
ontstaan platforms die klaar zijn voor de vraag-gestuurde aanpak die de Omgevingswet van
meebrengt.
Portaal heeft in 2020 de opleidingen Omgevingswet aanbesteed voor het stelsel.
Complexe vergunningverlening
Op het grondgebied van de ODA liggen complexe gemeentelijke inrichtingen. De impact van

complexe bedrijven is groot door bijvoorbeeld luchtuitstoot, geur- en geluidoverlast of
omdat deze bedrijven met gevaarlijke stoffen of afval werken. De ODRN stelt voor de
omgevingsdiensten in Gelderland en dus ook voor de ODA het milieudeel voor de
omgevingsvergunning op voor dit type bedrijven. ODRN levert hiervoor de technische inhoud
en alle onderdelen die te maken hebben met aspecten zoals externe veiligheid, geluid, lucht
en geur. De totale regie van de procedure, zoals het versturen van brieven en het bewaken
van wettelijke termijnen, ligt bij de lokale omgevingsdienst.
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Complexe handhaving (ODRA)
De ODA is robuust voor handhaving bij complexe bedrijven en voert deze taak zelf uit voor de
gemeentelijke complexebedrijven. De provincie heeft vanaf januari 2020 toezicht & handhaving
van de provinciale bedrijven belegd bij de ODRA en daarvoor is een programmamanager
aangesteld. De toezichthouders en projectleiders die vóór 2020 betrokken waren bij de
provinciale bedrijven blijven in dienst van de regionale OD’s en worden voornamelijk in de regio
ingezet. Wel zullen deze medewerkers Gelderland breed meer samen optrekken en kennis delen.
Bij capaciteitsproblemen of specifieke kennisbehoefte kunnen ze ook ingezet worden bij andere
diensten.
Voor specialistische werkzaamheden (geluidmetingen, geurmetingen, etc.) is in 2019 het Bureau
Milieumetingen ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem) ingezet.
P&O stelseltaak (ODA)
De Gelderse Omgevingsdiensten werken intensief samen op het gebied van HRM/P&O.
De basis hiervoor ligt vast in onze Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling Gelderse
Omgevingsdiensten (LAGO).

De HRM expertgroep adviseert het directeurenoverleg over uiteenlopende thema’s. De
belangrijkste thema’s:
- Medezeggenschap – WNRA
- Corona/covid-19 – thuiswerken
- Nieuwe cao – 2021
- Uitbreiding HR21 functiehuis
- Toekomst stelseltaak HRM
- Arbeidsmarktcommunicatie en werving en selectie

1

Bestuurlijk & juridisch (ODA)
De expertgroep adviseert de directeuren over diverse thema’s waaronder:
- Voorbereiding bestuurlijke besluitvorming
- Aanpassing mandaatregeling als gevolg van Omgevingswet
- Vereenvoudiging van procedures
- Samenwerking taskforce Omgevingswet
BSBm (Bestuurlijke Straf Beschikking milieu) ODNV)
De bevoegdheid voor de BSBm is toebedeeld aan de directeuren van de omgevingsdiensten en
wordt uitgevoerd door BOA’s. Binnen het stelsel is de coördinatie van de uitvoering van de
BSBm’s en het aanspreekpunt voor het OM belegd bij omgevingsdienst Noord Veluwe.

Een opmerkelijk resultaat in 2020 was de aanzienlijke toename van het aantal opgemaakte
bestuurlijke strafbeschikkingen.
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Wat heeft het gekost
(bedragen in 1.000 euro’s)
Overzicht baten en lasten Programma 4 Stelseltaken
Begr. 2020 Na wijz.
Baten
Lasten
Programmaplan
Programma 4 Stelseltaken
106
740
Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
26
Onvoorzien
1
Saldo van baten en lasten

Saldo
-634

Realisatie 2020
Baten
Lasten
85

-26
-1

Saldo

Begr - rel
Saldo

625

-540

94

26
0

-26
0

0
1

106

767

-661

85

651

-566

95

106

767

-661

85

651

-566

95

Mutaties reserves
Resultaat

Voor een toelichting verwijzen wij u naar het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

1
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VII. Programma 5 – Overige activiteiten en projecten
Project implementatie van de nieuwe Omgevingswet
Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Hiervoor moeten door de ODA en
haar partners verschillende zaken geregeld worden.
Zo moet er een technische aansluiting komen op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO),
voorheen het Omgevingsloket Online (OLO). Ook moeten medewerkers (verschillende niveau’s en
specialismen) worden opgeleid en voorbereid op de nieuwe wetgeving.
In 2019 zijn de nodige voorbereidingen hierop getroffen. Veelal zijn zaken Geldersstelsel breed
opgepakt. Eind van dit jaar is een projectleider aangesteld om de connecties te leggen met de
partners, het Geldersstelsel en Omgevingsdiensten Nederland (ODNL).
De werkzaamheden die de ODA heeft opgepakt in het gezamenlijke project omgevingswet zijn via
Programma 3, specialismen, bij de partners in rekening gebracht.

Externe bijdragen
De ODA heeft buiten de reguliere taken bijdragen gerealiseerd voor in totaal € 266.000,-. Deze
worden verantwoord onder programma 5 in het kader overige activiteiten. Voor nadere
toelichting zie jaarrekening onder baten en lasten; externe bijdragen.

1
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VIII.

Financiële uitkomsten

1. Algemeen
De Omgevingsdienst Achterhoek verkrijgt haar inkomsten hoofdzakelijk uit bijdragen van de
deelnemende partners. Daarnaast kan zij opbrengsten verkrijgen buiten de deelnemende
partners. Per saldo verlagen deze de netto kosten van de ODA en daarmee dus ook de netto
kosten voor de partners.
2. Financiële resultaten
Onderstaand de financiële resultaten over 2020.
Omschrijving

2019

2020

2020

Realisatie

Begroting

Realisatie

x € 1.000

na wijz.
LASTEN

1

Personele kosten/Inhuur en diensten derden

2

Organisatiekosten

6.068

6.120

6.007

884

631

3

Organisatieontwikkeling en SPP

557

73

103

4

47

Bovenregionale taken

672

740

651

5

Organisatie ondersteuning

601

573

656

6

Algemene lasten

0

62

0

8.298

8.229

7.918

Totaal Lasten
BATEN
21

Bijdragen van derden

240

106

374

25

Bijdragen deelnemers

7.390

8.123

8.082

Totaal Baten

7.630

8.229

8.456

-668

0

538

0

-495
538

2
Resultaat reguliere bedrijfsvoering
Verrekening tekort 2019
26

Bijdrage deelnemers in het tekort 2019

27

Toevoeging algemene reserve agv tekort 2019
Gerealiseerde resultaat

495
-668

De ODA sluit 2020 af met een mooi positief resultaat. Dit is een combinatie van hogere
opbrengsten en lagere kosten. Beide kunnen, hoe vreemd misschien ook, gerelateerd worden aan
de corona beperkingen. Bij de uitgaven hebben bepaalde activiteiten gewoon weg niet plaats
gevonden en daardoor ook de uitgaven niet. Meest in het oog springende post zijn de niet
genoten opleidingen, een post waar we juist op ingezet hadden. Per saldo houden we daar op
over. De hogere baten zijn voor een deel te verklaren door de subsidie externe veiligheid waar
we in de begroting geen rekening mee hadden gehouden, maar die toch een jaar verlengd werd.
De overige hogere omzet dienen we te bezien in combinatie met de lagere personele
lasten/diensten derden waar de opbrengsten uit detacheringen ten gunste van zijn gebracht. Het
daaruit af te leiden productiviteitscijfer bedraagt 74%. Met een begrotingsnorm van 72% pakt
dat positief uit. Verschillende elementen komen daarin samen. Dat valt samen met de
vroegtijdige aanpak om opdrachten buiten de deur te halen om daarmee eventuele leegloop te
voorkomen. De vervolgens, ondanks corona, toch doorzettende vraag bij vergunningen, konden
we met externe inhuur verzorgen. De fysieke inspecties hebben we tussen de twee lockdowns
voor een groot gedeelte kunnen uitvoeren. Doordat we minder aan opleidingen (4% norm)
konden doen, hebben we meer eigen tijd aan productie kunnen besteden en per saldo minder
werkzaamheden uitbesteed. Dit viel al op tijdens de zomerperiode waar, ongebruikelijk, niet of
nauwelijks sprake bleek van een lagere productie. Deze lagere productie kwam pas in november
en december toen de 2e lockdown inging. Daarnaast hebben we een aantal stafmedewerkers op
20

projecten ingezet die we normaal gesproken buiten de declarabele werkzaamheden houden. Het
gaat om incidentele projecten in het kader van de Omgevingswet en de projectleiding bij een
aandachtsbedrijf. Andere zaken verschuiven daardoor naar achter.
Het goede productiviteitscijfer over 2020 vormt daarmee ook direct de verklaring ten opzichte
van de verbetering over 2019. Over 2019 was daar geen sprake van. De continue aandacht voor
het tijdig en volledig verantwoorden van de activiteiten en de aangepaste normen vormen de
grote resultaat verbetering ten opzichte van 2019.
Voor een nadere toelichting op de verschillende onderdelen wordt verwezen naar de toelichting in
de jaarrekening.

IX. Paragrafen
Inleiding
In het Besluit Begroting en Verantwoording zijn zeven verplichte paragrafen opgenomen voor
provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn niet allemaal relevant
voor de Omgevingsdienst Achterhoek. Om die reden zijn de paragrafen lokale heffingen,
grondbeleid en verbonden partijen achterwege gelaten.
De
1.
2.
3.
4.
1.

volgende paragrafen worden achtereenvolgens behandeld:
Bedrijfsvoering
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Financiering
Onderhoud kapitaalgoederen
Bedrijfsvoering

Klanttevredenheid dienstverlening (ODA totaal)

2

De ODA streeft naar tevreden klanten. In het Gelders Stelsel is een kritische prestatie
indicator (KPI) bepaald voor de mate van klanttevredenheid op diverse producten en
diensten. Deze KPI is gesteld op 80% klanttevredenheid.
In 2020 heeft de ODA voor de onderstaande producten en diensten de klanttevredenheid
gemeten:
 Asbestmeldingen
 Controlebezoeken, inclusief asbestcontroles
De ODA scoort voor alle uitgevraagde producten en diensten samen een gemiddelde
klanttevredenheid van 96 % tevreden of zeer tevreden. De respons op het
klanttevredenheidsonderzoek voor 2020 op 33 %. In de onderstaande grafiek staan de
resultaten en de respons van de klanttevredenheidsvraag over alle uitgevraagde producten
en diensten voor 2020.
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I-GO (informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten)
De provincie heeft medio 2015 het initiatief genomen de informatievoorziening van, door en
tussen de zeven omgevingsdiensten en de provincie te verbeteren. Dit is gebeurd door de
ontwikkeling van een centrale Informatievoorziening (I-GO).

2

Door I-GO zijn in 2020 weer een aantal slimme innovaties op het gebied van informatie
gestuurd werken ondersteund. Niet alleen eerder ontwikkelde voorzieningen zijn beheerd en
verder verbeterd, ook nieuwe voorzieningen zijn gebouwd. Bijvoorbeeld een nieuw
gegevensmodel (de zogenaamde Kernregistratie) is uitgerold, met onder meer de
aansluiting op de landelijke ZTC voor de Omgevingswet en uniformering van zaak- en
documenteigenschappen tussen Gelderland en Overijssel.
Formatie en Personeel
Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de bezetting van de ODA tot en met
31 december 2020 (in aantallen fte).
31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

65,2 fte

66,3 fte

69,4 fte

71,1 fte

70,6 fte

In verband met de coronaproblematiek is de ODA in eerste instantie terughoudend geweest in
het uitzetten van vacatures. Inmiddels is gebleken dat het werk op het gebied van vergunningen
en specialismen niet af is genomen. Dus daarvoor wordt momenteel geworven.
De aangekondigde komst van de Omgevingswet vraagt meer van de medewerkers. Steeds vaker
worden zij door de partners gevraagd om advies bij beleidsontwikkeling. Ook wordt door de Oda
geïnvesteerd in informatievoorziening over de Omgevingswet richting haar partners. Dit vraagt
capaciteit van huidige medewerkers die goed thuis zijn in de materie. Ondertussen loopt het
regulier werk door, daarvoor zetten we extra capaciteit in.
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Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage van de ODA over 2020 bedraagt 4,97%. Dit ligt iets hoger dan het
landelijk gemiddelde voor openbaar bestuur en overheidsdiensten (bron CBS). Wel is er een
daling zichtbaar ten opzichte van vorig jaar. Medewerkers hebben zich minder vaak ziek gemeld.
De verminderde kans op overdracht van virussen vanwege de coronamaatregelen kunnen
hiervoor een verklaring zijn. Het percentage langdurig zieken is echter wel gestegen. Van één
langdurig zieke medewerker namen we afscheid wegens instroom in de WIA.
P&O: kwaliteitscriteria en e-portfolio
In 2020 zijn de KC 2.2. in werking getreden. Dit jaar heeft de ODA genomen als overgangsjaar
van 2.1. naar 2.2. Dat houdt in dat middels een nieuw systeem in kaart wordt gebracht in
hoeverre medewerkers voldoen aan de kwaliteitscriteria. Deze technische transitie is in gang
gezet. Medewerkers gebruiken de eerste maanden van 2021 om daar een aanvulling op te doen.
Personele wijzigingen, waarbij ervaren goed opgeleide medewerkers zijn aangetrokken, hebben
ertoe geleid dat de ODA qua criteria robuuster is dan voorheen. Ook wordt er nu gewerkt met
supervisie. Voor medewerkers die op individueel niveau niet voldoen aan de kwaliteitscriteria
geldt dat zij onder supervisie werken van hun collega’s.
Opleiding omgevingswet
Als voorbereiding op de verwachte komst van de Omgevingswet zijn er in 2020 opleidingen
gestart in het kader van de nieuwe wet. Middels een Gelderse aanbesteding is er een
opleidingstraject voor de gehele organisatie ingekocht. De verschillende disciplines volgen een
passend opleidingstraject waarmee zij worden voorbereid op hun veranderende rol. Vanwege
Corona en uitstel van de invoering van de Omgevingswet zijn de meeste opleidingen niet
doorgegaan. In 2021 wordt hier een vervolg aan gegeven.
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Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is nog steeds krap. Uit onderzoek van Werken In Gelderland bleek dat de
functies uit het VTH werkveld in de top 5 moeilijk vervulbare functies bij de overheid thuishoren.
Dit geeft aan hoe moeilijk het is voor de Oda om geschikte medewerkers te vinden. Soms zijn we
daardoor genoodzaakt om tijdelijk in te zetten op inhuur, ook als het een vaste formatieplaats
betreft. Het blijft een punt van aandacht. Er wordt geïnvesteerd in doorgroeimogelijkheden voor
huidige medewerkers. Op Gelders niveau wordt er in 2021 opnieuw geïnvesteerd in
arbeidsmarktcommunicatie om de bekendheid van de Omgevingsdienst als werkgever te
vergroten.
Arbobeleid
RI&E
Begin 2020 ontvingen wij het rapport over de in 2019 uitgevoerde RI&E. Daaruit kwam naar
voren dat er geïnvesteerd moet worden in communicatie rondom arbo. Uitleg van het gebruik van
beschikbare middelen is belangrijk. Daarnaast zijn er n.a.v. de RI&E extra persoonlijke
beschermingsmiddelen aangeschaft.
Zorgelijk is de situatie op kantoorwerkplekken van de Oda. Met name het werken op de
ontmoetingsplek in Hengelo Gld. wordt als probleemsituatie bestempeld. Dit heeft te maken met
de akoestiek en het grote aantal medewerkers dat zich in de kantoorruimte bevindt. Er is steeds
meer behoefte om elkaar fysiek te moeten voor overleg, maar ook om samen te werken. De
beschikbare werkplekken en de bijbehorende vergaderruimten kunnen dat onvoldoende
faciliteren. Medewerkers krijgen hierdoor te kampen met concentratieproblemen of nemen
noodgedwongen plaats op een niet-arboproof werkplek. Uit het MTO bleek dat 49 van de 78
deelnemende medewerkers huisvesting als nr.1 verbeterpunt aanmerkt. We hebben daarom
aandacht voor dit punt en zoeken naar een structurele oplossing. Inmiddels werken alle Oda23

collega’s voornamelijk thuis wegens de coronamaatregelen. Afhankelijk van de ontwikkelingen
hier omtrent wordt er een vervolg gegeven aan de zoektocht naar een passende werkplek.

Zo veel mogelijk thuiswerken
De coronamaatregelen zorgden er vanaf maart 2020 voor dat alle Oda medewerkers zo veel
mogelijk thuis moesten gaan werken. De omschakeling van systemen verliep soepel. ICT
mogelijkheden waren aanwezig om die overstap goed te kunnen maken. Het beschermen van
medewerkers die toezichthouder op locaties bij bedrijven hebben we telkens af laten hangen van
de situatie op dat moment. In samenspraak met de partners en binnen de richtlijnen van de
partners. Om de thuiswerkplek zo in te kunnen richten dat medewerkers klachtenvrij kunnen
werken zijn er arbo-middelen aangeschaft op basis van behoefte. Uit een enquête van de OR en
HR aan het eind van 2020 blijkt dat medewerkers tevreden zijn over de aanpak van het MT.
Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) ondersteunende diensten
Onderstaande partners verrichten voor ons de volgende ondersteunende diensten.
Partner

Ondersteunende dienst

Berkelland

Financiële administratie

Bronckhorst

Facilitaire zaken en huisvesting

Doetinchem

Informatisering en automatisering inclusief archief

Lochem

Personeels- en salarisadministratie

Om het verwachtingspatroon van de te leveren en te ontvangen diensten op elkaar af te
stemmen, zijn hiervoor DVO’s afgesloten.

2
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2.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De wereld om ons heen verandert continu. Dat betekent dat er altijd ontwikkelingen zijn waar
geen rekening mee is gehouden. Deze ontwikkelingen kunnen de ODA geld kosten.
Het is daarom verstandig financiële middelen te reserveren voor eventuele tegenvallers.
Hoeveel we moeten reserveren hangt af van de risico’s die we lopen.
Het Algemeen Bestuur van de ODA heeft daartoe in november 2015 een notitie vastgesteld
waarin de risico’s en de benodigde weerstandscapaciteit zijn bepaald.
Overigens merken we dat het benoemen van de risico’s al helpt bij het beperken van de
gevolgen. We letten meer op de mogelijke risico’s en proberen eerder in te grijpen.
Definities
Hieronder worden de begrippen weerstandscapaciteit, risico en weerstandsvermogen
gedefinieerd. Voor de begrippen bestaan soms meerdere definities. Er is steeds gekozen voor de
definitie die het meest algemeen in gebruik is of die het beste bij de ODA past.
Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de ODA beschikt om
niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken, zonder dat de begroting en
het beleid aangepast hoeven te worden. Het gaat om die posten waaruit tegenvallers eventueel
bekostigd kunnen worden, zoals de algemene reserve. Onderscheid wordt gemaakt in incidentele
en structurele weerstandscapaciteit.
Onder incidentele weerstandscapaciteit wordt verstaan de capaciteit die de organisatie heeft om
eenmalige tegenvallers op te vangen. Onder structurele weerstandscapaciteit verstaan we
middelen die permanent inzetbaar zijn om structurele tegenvallers op te vangen.
Risico
Een risico is een onzekere en ongewenste gebeurtenis die een nadelig effect kan hebben op de
ODA, de doelen die zijn gesteld of de financiële positie van de ODA.
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Weerstandsvermogen
De beschikbare weerstandscapaciteit afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit noemen
we ‘weerstandsvermogen’. Het weerstandsvermogen is toereikend wanneer financiële
tegenvallers goed opgevangen kunnen worden.
Anders gezegd: Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de financiële positie van een
organisatie is. Door voldoende aandacht aan het weerstandsvermogen te besteden, kan worden
voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen of een hogere bijdrage van de
deelnemers.
Om het weerstandsvermogen objectiever te kunnen beoordelen is door het Nederlands
Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) een waarderingstabel ontwikkeld:
Waarderingscijfer

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

A

Groter dan 2,0

Uitstekend

B

Groter dan 1,4 maar kleiner dan 2,0

Ruim voldoende

C

Groter dan 1,0 maar kleiner dan 1,4

Voldoende

D

Groter dan 0,8 maar kleiner dan 1,0

Matig

E

Groter dan 0,6 maar kleiner dan 0,8

Onvoldoende

F

Kleiner dan 0,6

Ruim onvoldoende
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Bepaling weerstandscapaciteit ODA
De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die
onverwacht en substantieel zijn, op te vangen. Binnen de ODA is de beschikbare
weerstandscapaciteit aan de hand van twee posten worden berekend:
 Post algemene lasten/onvoorzien (structurele weerstandscapaciteit, begroting 2020:
€ 62.000).
 Algemene reserve (incidentele weerstandscapaciteit, stand 1-1-2020: € -389.000).
 Gedurende het jaar is conform AB-besluit een bedrag toegevoegd aan de algemene reserve
als resultaat verrekening 2019. Hierdoor bedraagt de actuele algemene reserve € 107.000.

Welk bedrag is er met de risico’s gemoeid?
Om tot een waardering van een risico te komen moeten de (financiële) gevolgen/impact van een
risico worden geschat. Vaak is niet exact aan te geven wat de omvang van een risico in financiële
zin zal zijn. Daarom maken we gebruik van onderstaande tabel:

Klasse
1
2
3
4
5

Omvang
€0-€25.000
€25.000-€75.000
€75.000-€200.000
€200.000-€500.000
> €500.000

Hoe groot is de kans dat het risico zich voordoet?
Voor elk risico is een inschatting gemaakt van de kans dat zich een risico voordoet.
Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende kans-klasse indeling:
Klasse

Waarschijnlijkheid

Kans

1

Zeer klein

10%

1 keer per 10 jaar of >

2

Klein

30%

1 keer per 5-10 jaar

3

Gemiddeld

50%

1 keer per 2-5 jaar

4

Groot

70%

1 keer per 1-2 jaar

5

Zeer groot

90%

1 keer per jaar of <

2

Referentiebeeld

Gekozen uitgangspunten voor inventarisatie van de risico’s
Afspraken dienstverleningsovereenkomsten
Met de deelnemers worden afspraken gemaakt over de dienstverlening en de
informatievoorziening over en weer voor de taakuitoefening. Afwijkende situaties per deelnemer
kunnen de efficiency-doelstellingen onder druk zetten of kunnen leiden tot te weinig werk per
medewerker. Het is ook van belang de afspraken met de andere ’OD’s juridisch goed te
verankeren.
Het risico bestaat uit dat er meer uren noodzakelijk zijn om de taken uit te voeren waardoor
minder vraag naar producten ontstaat dan verwacht. Door regelmatig overleg met de partners
wordt de kans hierop risico verkleind. Het risico schatten we op € 50.000 (klasse 2) en de kans
dat zich dit voordoet op 30% (klein).
Taakuitvoering
Hieronder verstaan we het risico van aansprakelijkheidsstelling bij de reguliere taakuitoefening.
Hiervoor zijn de gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen gesloten.
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Het restrisico bestaat uit het betalen van schadevergoedingen waarbij het eigen risico voor de
ODA blijft.
We schatten de omvang op € 12.500 (klasse 1) en de kans dat zich dit voordoet op 10% (zeer
klein).
Calamiteit bij bedrijf
De ODA kan het verwijt krijgen niet goed te hebben gehandeld, nalatig te zijn geweest of
onvoldoende te hebben gecommuniceerd tijdens of na een calamiteit. Ook is het mogelijk dat de
ODA het verwijt krijgt dat ze vooraf (dus voordat de calamiteit plaats vond) niet goed heeft
gehandeld.
Het vertrouwen in de ODA bij opdrachtgevers en burgers neemt af; schadeclaims en negatieve
pers. Voor financiële consequenties zie taakuitvoering.
Als beheersingsmaatregel stellen we hier tegenover het opstellen van een
communicatieplan/protocol hoe te handelen bij calamiteiten, praktijksituaties simuleren,
kwaliteitsborging producten en kennis blijven delen binnen omgevingsdiensten en met de
partners. Het (rest)risico schatten we daarmee op nihil.
Rechtmatigheid
Het niet voldoen aan de rechtmatigheidseisen kan leiden tot juridische procedures en claims.
De ODA wordt geacht rechtmatig, d.w.z. overeenkomstig wet- en regelgeving te handelen en
moet daarin de opdrachtgevers adviseren. Het onvoldoende rechtmatig functioneren doet afbreuk
aan het imago en het vertrouwen in de ODA.
Bovendien vormt het rechtmatigheidsaspect onderdeel van de accountantscontrole en de
accountantsverklaring.
We schatten het (rest)risico op nihil.
Bezuinigingen bij de deelnemers
Het risico is dat het rijk bezuinigt op provinciale- en gemeentelijke uitkeringen (Provinciefonds
/Gemeentefonds) en/of dat de partner zelf bezuinigingsmaatregelen doorvoert. Voor de ODA
bestaat het risico dat provincie en gemeenten een deel van de rijks- of eigen bezuinigingen
afwentelen op de ODA. In de eind 2016 vastgestelde verrekensystematiek zijn onder meer
afspraken gemaakt, hoe we met tekorten omgaan wanneer deze worden veroorzaakt door
bezuinigingen bij de partner.
Het (rest)risico voor de ODA schatten we daarmee op nihil.
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Loon- en prijsontwikkelingen
In de loop van 2019 is een nieuw onderhandelaarsakkoord gesloten tussen de VNG en de
werknemersorganisaties wat resulteerde in loonstijgingen in 2019 en 2020: per 1 oktober 2019
van 3,25%. De loonstijgingen voor 2020 waren 1% per 1-1-2020, 1% per 1-7-2020 en 1% per
1-10-2020. De daadwerkelijke verhoging bleef hiermee binnen het gestelde risico. Het risico
hebben we ingeschat op € 137.500 (klasse 3) en de kans dat het zich voordoet op 50%
(gemiddeld).
Eigen risico voor werknemersverzekeringen
De ODA is eigen risico drager voor de ziektewet, WW en premiedifferentiatie voor WGA
(Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten).
De ODA betaalt het eigen risico en de premiedifferentiatie indien een medewerker ziek, verplicht
uit dienst gaat of in de WGA komt.
We schatten het risico op € 50.000 (klasse 2) en de kans dat zich dit voordoet op 50%
(gemiddeld). Dit risico heeft zich in 2018 niet voorgedaan.
Ziekteverzuim
De ODA werkt met een norm aan productie uren van 1.350. Omgerekend is dit 72% naar
beschikbare uren. Indien het ziekteverzuim te hoog is, denk bijvoorbeeld aan de medewerkers
die werkzaam zijn binnen het primair proces, zet dat de productieve norm onder druk en
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daardoor de opbrengsten. We schatten het risico op € 50.000 (klasse 2) en de kans dat dit zich
voordoet op 50% (gemiddeld).
Het ziekteverzuim van de ODA over 2020 bedraagt 4,9%. Dit ligt redelijk in lijn met het landelijk
gemiddelde voor openbaar bestuur en overheidsdiensten (circa 5,0%; bron CBS). Wel stellen we
vast dat het ziektepercentage vooral zichtbaar is in het primair proces.
Werkkostenregeling
Op 1 januari 2015 is de werkkostenregeling in werking getreden. Deze regeling begrenst het
maximaal te besteden bedrag aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de
werknemers. Boven de vrije ruimte is loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%
verschuldigd. Deze regeling kan financiële gevolgen hebben voor de loonkosten. We gaan daar
vooralsnog niet van uit.
We schatten het risico in op € 12.500 (klasse 1) en de kans dat zich dit voordoet op 50%
(gemiddeld).
BTW
Het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) is per 2015 gekoppeld aan de
accrespercentages zoals deze volgen uit de normeringssystematiek voor het gemeentefonds. Het
plafond wordt aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met
onttrekkingen of toevoegingen aan het BCF. Als het plafond wordt overschreden, komt het
verschil ten laste van het gemeentefonds. Het risico is dat de gemeenten deze overschrijding
(deels) gaan afwentelen op de ODA en daardoor minder producten gaan afnemen.
Vooralsnog schatten we dit risico op nihil.
Vennootschapsbelastingplicht
Met ingang van 1 januari 2016 worden ook de lokale overheden belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting. Dit geldt in beginsel ook voor de gemeenschappelijke regelingen zoals
de ODA. In 2016 zijn door de Omgevingsdiensten afspraken gemaakt met de Belastingdienst. De
inschatting is dat de kans dat ODA vennootschapsbelasting moet betalen zeer klein is.
Productenboek
Het risico is dat de gehanteerde normen in het productenboek afwijken af van de werkelijkheid
waardoor de kosten per product hoger of lager zijn dan vooraf verwacht.
Het is zaak de normen regelmatig te toetsen en bij te stellen waar nodig. In 2019 had de ODA een
behoorlijk tekort. In 2020 hebben we een tijdschrijfanalyse uitgevoerd. Aan de hand hiervan bleek dat
de productvergoeding voor specialistische ondersteuning onvoldoende kostendekkend was en zijn
daarop de normen aangepast. We schatten het risico van onvoldoende dekking op € 50.000 (klasse 2)
en de kans dat zich dit voordoet op 30% (klein).

Automatisering
Het risico is productieverlies door uitval en reparatie van de verschillende systemen waardoor
meer uren noodzakelijk zijn om de taken te verrichten dan waarmee rekening is gehouden. We
schatten het risico op € 12.500 (klasse 1) en de kans dat zich dit voordoet op 50% (gemiddeld).
Aanbestedingen
Het risico is dat aanbestedingen niet worden uitgevoerd volgens vastgesteld (Europese en ODA)
inkoop- en aanbestedingsbeleid waardoor financiële middelen zijn benodigd voor rechtszaken en
de consequenties van deze rechtszaken.
We schatten het risico op € 137.500 (klasse 3) en de kans dat zich dit voordoet op 10% (klein).
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Outputmodel (medewerkers)
Het outputmodel vanaf 2017 vergt een geheel andere strategie in de bedrijfsvoering dan we tot
dusverre gewoon zijn. De ODA wordt tot op zekere hoogte afhankelijk van de vraag van onze
klanten (lees: de partners). Ook voor de medewerkers betekent dit een omslag. We zullen
hiermee ervaring moeten opdoen.
Het beleid van onze partners kan leiden tot meer of minder vraag naar producten, incidenteel
maar wellicht ook structureel. Het zal niet altijd vanzelfsprekend zijn dat de vraag naar de (soort)
producten overeenkomt met de beschikbare capaciteit.
We zullen daarop tijdig moeten inspelen. De strategische personeelsplanning die regelmatig
bijgesteld wordt, kan ons daarbij uitstekend van dienst zijn.
We schatten het risico op € 50.000 (klasse 2) en de kans dat zich dit voordoet op 30% (klein).
Gelders Stelsel
Er is een verbeterplan opgesteld op basis van de uitgevoerde evaluatie van het Gelders Stelsel.
De mogelijke maatregelen zijn niet op geld doorgerekend. Mogelijk kunnen een aantal
maatregelen leiden tot extra kosten voor de ODA. We schatten het risico op € 12.500 en de kans
dat zich dit voordoet op 70% (groot).
Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet kan tot een andere taakverdeling tussen gemeenten,
provincie en de ODA leiden. Het is zowel mogelijk dat dit tot meer als tot minder taken voor de
ODA leidt.
Het risico schatten we daarom op nihil.
Datalekken
Iedereen heeft recht op eerbiediging en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en een
zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hierin staat dat persoonsgegevens moeten worden
beveiligd tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking. Een datalek moet worden gemeld aan
de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige
gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen
heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek moet daarnaast ook worden
gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens
persoonlijke levenssfeer. Bij overtreding van de meldplicht datalekken uit de Wbp kan de
Autoriteit Persoonsgegevens een bestuurlijke boete opleggen. We schatten het risico op €
137.500 (klasse 3) en de kans dat zich dit voordoet op 10% (zeer klein)

Financieel effect van deze risico’s
We willen het totale financiële effect van deze risico’s weten. Dit hebben we nodig om vast te
stellen of onze financiële buffer voldoende is. In de volgende tabel wordt het financieel effect
berekend.
Niet alle risico’s komen tegelijk voor. Ook zijn de gevolgen van de risico’s niet altijd maximaal.
Het geld dat nodig is om de risico’s op te kunnen vangen is daarom minder dan alle risico’s bij
elkaar opgeteld. Een praktische methode om het effect te berekenen is het maximale risico te
vermenigvuldigen met de kans dat het risico zich voordoet. We noemen dit het kwantificeren van
de risico’s. In de tabel kwantificering risico’s zijn de eerder genoemde risico’s gekwantificeerd.
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Risico

Geschatte omvang

Afspraken dienstverleningsovereenkomsten
Taakuitvoering
Calamiteit bij bedrijf
Rechtmatigheid
Bezuinigingen bij de deelnemers
Loon- en prijsontwikkelingen
Eigen risico voor werknemersverzekeringen
Ziekteverzuim
Werkkostenregeling
BTW
Vennootschapsbelastingplicht
Productenboek
Automatisering
Aanbestedingen
Outputmodel
Gelders Stelsel
Omgevingswet
Datalekken
Totaal

Geschatte kans
(in %)

€ 50.000
€ 12.500
nihil
nihil
€0
€ 137.500
€ 50.000
€ 50.000
€ 12.500
nihil
nihil
€ 50.000
€ 12.500
€ 137.500
€ 50.000
€ 12.500
€0
€ 137.500

Financieel
effect van de
risico's

30%
10%
0
0
0%
50%
50%
50%
30%

30%
50%
10%
30%
70%
0%
10%

€ 15.000
€ 1.250
€0
€0
€0
€ 68.750
€ 25.000
€ 25.000
€ 3.750
€0
€0
€ 15.000
€ 6.250
€ 13.750
€ 15.000
€ 8.750
€0
€ 13.750
€ 211.250

In de becijfering is rekening gehouden met de kans dat een risico zich voordoet.
Het gaat dan om de individuele risico’s en de kans dat dit (individuele) risico zich periodiek
voordoet. De kans dat alle risico’s zich op enig moment tegelijkertijd voordoen is o.i.
aanzienlijk lager.
Daartoe hanteren we een dempingfactor van 0,5. Het totaal van de financiële risico’s komt
daardoor op € 106.000.

Weerstandsvermogen
Zoals hierboven becijferd, hebben we de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op € 106.000.
De beschikbare weerstandscapaciteit is € 169.000. (Per 31-12-2020 is € 107.000 van de
Algemene Reserve vrij besteedbaar + het in de begroting 2020 beschikbare bedrag voor
onvoorzien van € 62.000).
Gebruiken we de formule en waarderingstabel (zie hiervoor) dan ziet dit er als volgt uit:

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit
------------------------------------Benodigde weerstandscapaciteit

In bedragen: € 169.000 / € 106.000 = 1,6
Waarderingscijfer: D
Betekenis: Ruim voldoende
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Uit de analyse blijkt dat het weerstandsvermogen op basis van de berekening die voor lag
voldoende was. Toch moeten we constateren dat het tekort over 2019 behoorlijk groter was dan
de berekende weerstandscapaciteit. Een heroverweging op het benodigde weerstandvermogen is
daarom zinvol.

Kengetallen en ratio’s
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dient een aantal
financiële kengetallen in de jaarrekening te worden opgenomen. Deze kengetallen dienen om een
beter inzicht te bieden in de financiële positie van de ODA.
Het overzicht bevat de volgende kengetallen.
Verlooptabel Kengetallen en ratio’s in procenten
Jaarverslag 2020
Kengetallen (in procenten)

Verloop van de kengetallen
Jaarrekening
Begroting
Jaarrekening
2019
2020
2020
1a. Netto schuldquote
11
-4
-3
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
11
-4
-3
2. Solvabiliteitsratio
-21
9
25
3. Structurele exploitatieruimte
-1
0
-1
4. Grondexploitatie
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
5. Belastingcapaciteit
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
De netto schuld quote en de netto schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
geven inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. De
netto schuld quote is conform begroot.
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de ODA in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. Het percentage is in 2020 goed en dit hangt samen met positieve
resultaat 2020 en de weer aangevulde reserves na het tekort over 2019.
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het
onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. De onderschrijding op de
lasten is grotendeels te bezien als incidenteel door beperkingen agv de corona.
3.

Financiering

De wet Financiering decentrale overheden (FIDO) verplicht gemeenschappelijke regelingen
richtlijnen vast te stellen voor het beheer van de geldstromen en de risico’s die daaraan zijn
verbonden. Hiervoor heeft het algemeen bestuur op 15 december 2016 een geactualiseerd
treasurystatuut vastgesteld. De wijzigingen betreffen onder meer het opnemen van het in 2014
ingevoerde schatkistbankieren en het schrappen van bepalingen die voor de ODA niet van
toepassing zijn. Qua vormgeving is overgestapt van een beschrijvend statuut naar een
artikelsgewijs opgebouwd treasurystatuut.
Treasuryfunctie
De uitvoering van de treasuryfunctie maakt onderdeel uit van de ondersteunende financiële
diensten die de gemeente Berkelland voor de Omgevingsdienst Achterhoek verricht.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden
voorzien in de vorm van kortlopende middelen. De kasgeldlimiet voor een GR volgens de Wet
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FIDO bedraagt 8,2% van het totaal van de primitieve begroting, voor 2020 is dit € 8.229.000. De
kasgeldlimiet bedraagt dan € 674.778.
Tot nu toe heeft de ODA nog niet hoeven lenen. Aan de hand van de tijdige bevoorschotting
worden de lopende activiteiten gefinancierd en is externe financiering niet nodig. Wel moet
geconstateerd worden, dat bij een behoorlijke toename van activiteiten zoals in het jaar 2018, er
een financieringsprobleem kan ontstaan omdat er pas aan het einde van het jaar wordt
afgerekend met de partners. In dat geval zal de ODA actie ondernemen om het
financieringsprobleem op te pakken.

4.

Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn aankopen die een meerjarig gebruik dienen en die we meestal aanduiden
als investeringen. Artikel 3 van de financiële verordening bepaalt dat nieuwe investeringen in de
begroting moeten worden vermeld.
Mocht de Omgevingsdienst Achterhoek met investeringen worden geconfronteerd dan hanteren
we de volgende afschrijvingstermijnen.
Voor investeringen hanteren we de volgende afschrijvingstermijnen.
hardware:
3 jaar
software:
5 jaar
dienstvervoermiddelen: 7 jaar
Overigens bepaalt de financiële verordening (artikel 6) dat materiële vaste activa met
economische waarde annuïtair worden afgeschreven.
In 2020 zijn er geen investeringen in kapitaalgoederen gedaan.
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JAARREKENING 2020


Balans per 31 december 2020



Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling



Toelichting op de balans



WNT-verantwoording



Overzicht van baten en lasten



Toelichting op overzicht van baten en lasten
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Balans per 31 december 2020
Bedragen x € 1.000
ACTIVA
Vaste activa
Financiële activa
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Ultimo 2019

2

2

Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk

Ultimo 2020

2

575

2

486
575

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:
Vorderingen op openbare lichamen
Rekening courant verhouding met het Rijk

681
539

486
491
1.494

1.220
Liquide middelen
Banksaldi

1.985
2
2

Overlopende activa:
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen
voorschotbedragen die ontstaan door voor financiering op uitkeringen
met een specifiek bestedingsdoel
Vooruitbetaalde bedragen

46
10

41
12
56

53

Totaal vlottende activa

1.851

2.526

TOTAAL ACTIVA

1.853

2.528

PASSIVA
Vaste Passiva
Eigen vermogen:
Algemene reserve
Gerealiseerd resultaat
Voorzieningen

Ultimo 2019

279
-668

107
538

98

80

Totaal vaste passiva
Vlottende Passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:
Banksaldi
Crediteuren
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen

Ultimo 2020

-291

725

166
165

266

1.813

1.537

Totaal vlottende passiva

2.144

1.803

TOTAAL PASSIVA

1.853

2.528

0

0

Aan natuurlijke of rechtspersonen verstrekte borg- en of garantstellingen
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Inleiding
Deze jaarrekening is samengesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten. Tenzij anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
de nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en
risico´s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden als last
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is
dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar.

BALANS
ACTIVA
Vaste activa
Financiële activa
Waarborgsommen
Betreffen betaalde waarborgsommen voor geleasede dienstauto’s.

3

Vlottende activa
Voorraden
Het onderhanden werk is gewaardeerd tegen reeds gemaakte uren maal het geldende uurtarief.
Overlopende activa
De overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

PASSIVA
Vaste passiva
Voorzieningen
De voorziening harmonisatietoelagen betreft een voorziening voor verplichtingen samenhangend
met rechten van voormalig provinciale medewerkers. De voorziening is gevormd ter hoogte van

verkregen gelden die voor de medewerkers wordt aangewend.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Overlopende passiva
Deze passiva worden tegen de nominale waarde opgenomen.
35

RESULTAATBEPALING
De exploitatielasten van de Omgevingsdienst Achterhoek bestaan hoofdzakelijk uit
bedrijfsvoeringskosten.
Er is geen sprake van een rechtstreeks risico voor de Omgevingsdienst omdat de deelnemers in
de Gemeenschappelijke Regeling uiteindelijk garant staan voor de bijdragen aan de ODA.
De verdeling van de kosten vindt plaats op basis van de in de begroting 2020 afgesproken
verdeelsleutel: De (verwachte) afname van de partners per programma.

3
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Toelichting op de balans
ACTIVA
Vaste activa
Financiële activa
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (€ 2.000)
Het betreft hier betaalde waarborgsommen in het kader van lease van bedrijfsauto’s.
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk (486.000)
In 2020 of eerder is een aanvang gemaakt met activiteiten, waarbij de oplevering van de
dienstverlening in 2021 of later plaatsvindt. Afrekening van deze dienstverlening vindt plaats in
het jaar dat deze volledig is afgerond. Voor 2020 becijferen we het onderhanden werk op
€ 486.000.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen (€ 491.000)
Het betreft vorderingen op enkele deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling,
op andere omgevingsdiensten en provincies. Verder hebben we bij de belastingdienst een
aangifte ingediend voor terug te vorderen omzetbelasting.
Rekening courant verhouding met het Rijk (€ 1.494.000)
Saldo tegoed op het Ministerie van Financiën in het kader van schatkistbankieren van
€ 1.494.000.
Banksaldi (€ 2.000)
Het banksaldo van de lopende rekening bij de BNG per 31 december 2020.
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Drempelbedrag schatkistbankieren
Van de verplichting om overtollige middelen bij het rijk aan te houden is een bepaald
“drempelbedrag” uitgezonderd. Dit drempelbedrag beloopt voor de ODA € 250.000, te weten
0,75% van het begrotingstotaal per 31-12 2020 (€ 8,2 mln) is € 61.500 met een minimum van
€ 250.000. Voor ieder kwartaal over 2020 dient te worden toegelicht welk bedrag met
inachtneming van het drempelbedrag door de ODA buiten ’s Rijks schatkist is aangehouden. De
ODA is in 2020 elk kwartaal onder het drempelbedrag gebleven.
Hieronder wordt de specificatie per kwartaal weergegeven

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar
(1)

Drempelbedrag

Kwartaalcijfer op dagbasis
buiten 's Rijks schatkist
aangehouden middelen
Ruimte onder het
(3a) = (1) > (2)
drempelbedrag
Overschrijding van het
(3b) = (2) > (1)
drempelbedrag
(1) Berekening drempelbedrag
(2)

250
Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

81

52

52

51

169

198

198

199

-

-

-

-

Verslagjaar
(4a)

(4b)

(4c)

Begrotingstotaal
verslagjaar
Het deel van het
begrotingstotaal dat
kleiner of gelijk is aan €
500 miljoen
Het deel van het
begrotingstotaal dat de €
500 miljoen te boven gaat

8.229

3

8.229

-

(1) = (4b)*0,0075
+ (4c)*0,002 met
Drempelbedrag
een minimum van
€250.000

250

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1

(5a)

(5b)
(2) - (5a) / (5b)

Som van de per dag buiten
's Rijks schatkist
aangehouden middelen
7.333
(negatieve bedragen tellen
als nihil)
Dagen in het kwartaal
Kwartaalcijfer op dagbasis
buiten 's Rijks schatkist
81
aangehouden middelen

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

4.732

4.740

4.738

91

91
52

92
52

92
51
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Drempelbedrag kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet zorgt ervoor dat er niet te veel kortlopende leningen worden aangetrokken. De
gemiddelde netto-vlottende schuld per kwartaal van een openbaar lichaam mag de kasgeldlimiet
niet overschrijden. In 2020 is er in geen enkel kwartaal sprake geweest van een overschrijding.
De ruimte onder de limiet was voor:
1e kwartaal 2020
€ 1.968.000
2e kwartaal 2020
€ 2.581.000
3e kwartaal 2020
€ 3.196.000
4e kwartaal 2020
€ 2.680.000

Overige vorderingen (€ 0)
Per 31-12-2020 zijn er, buiten de vorderingen op openbare lichamen, geen overige vorderingen.
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die
ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel (€ 41.000)
Betreffen nog te ontvangen subsidiegelden van provincies wegens:
Restant project Omgevingsveiligheid 2019
€ 22.000
Restant Gelders uitvoeringsplan Omgevingsdienst 2020
€ 19.000
Totaal
€ 41.000
Verloopoverzicht
Omschrijving

Saldo 1-1-2020

Toevoegingen

Ontvangen
€

0

Saldo 31-12-2020

Provincie Gelderland; subsidie
Omgevingsveiligheid 2019

€ 22.301

€

0

€ 22.301

Provincie Zuid Holland; Impuls

€ 24.171

€

0

€ 24.171

€

€

0

€ 93.482

€ 74.785

€ 18.697

€ 46.472

€ 93.482

€ 98.956

€ 40.998

0

3

Omgevingsveiligheid
Provincie Gelderland; Gelders
uitvoeringsplan Omgevingsdienst
2020
Totaal

Vooruitbetaalde bedragen (€ 12.000)
In het jaar 2020 hebben we een factuur betaald waarvan een gedeelte van de last betrekking
heeft op 2021.
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PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve (€ 107.000)

Saldo

Bestemming
resultaat

1-1-2020

2019

Omschrijving

Algemene reserve
Totaal

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo
31-12-2020

279.934

-667.926

495.000

0

107.009

279.934

-667.926

495.000

0

107.009

Toelichting
Algemene reserve (€ 107.000)
Het saldo van de algemene reserve bedroeg per 1 januari 2020 afgerond € 279.500.
€ 268.000 was vrij besteedbaar, € 11.500 was voorzien voor energieprojecten. Het algemeen
bestuur heeft in 2020 besloten om het nadelig resultaat van 2019 ter grootte van afgerond
€ 667.900 te dekken uit de algemene reserve. Aangezien de omvang van deze reserve
onvoldoende was, hebben de deelnemende partijen van de Gemeenschappelijke Regeling
€ 495.000 gestort om de reserve weer op niveau te brengen.

4

Gerealiseerd resultaat ( € 538.000)
Het voordelig exploitatieresultaat over 2020 beloopt € 538.000.
Voorzieningen
Verloop van de voorzieningen:

Omschrijving
Voorziening
harmonisatietoelagen
Totaal

Saldo
1-1-2020

Toevoe-

Vrij-

gingen

gevallen

Aanwendingen

Saldo
31-12-2020

97.895

17.692

80.203

97.895

17.692

80.203

Toelichting
De provincie heeft in 2014 enkele rechtspositionele verplichtingen, waaronder de
harmonisatietoelagen, voor voormalige provinciale medewerkers die zijn overgegaan naar de
ODA afgekocht. De ODA heeft daartoe in 2014 een bedrag van € 401.065 ontvangen.
Voor harmonisatie van toeslagen resteert per 1 januari 2020 € 98.000.
In 2020 is € 18.000 aangewend. Per einde boekjaar is de voorziening € 80.000.
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Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Crediteuren (€ 266.000)
De belangrijkste crediteuren per 31 december 2020:
Omschrijving
Gemeente Doetinchem ICT dienstverlening 4e kw.
Exsin, uitbestede werkzaamheden
Gemeente Berkelland, fin. administratie 2e hjr
Gemeente Zutphen, archeologie, 4e kw.
Diverse kleine(re) crediteuren
Totaal

Bedrag
€ 134.000
€
32.000
€
19.000
€
13.000
€
68.000
€ 266.000

Nog te betalen bedragen (€ 1.537.000)
Omschrijving
Gemeente Berkelland, afrekening 2020
Belastingdienst, loonheffing dec. 2020
Provincie Gelderland, afrekening 2020
Gemeente Winterswijk, afrekening 2020
Gemeente Zutphen, afrekening 2020
ODRA, afrekening 2020
ABP, afdracht dec. 2020
Gemeente Lochem, afrekening 2020
Diverse kleinere bedragen nog te betalen
Totaal

Bedrag
€ 424.000
€ 372.000
€ 211.000
€ 117.000
€ 105.000
€ 75.000
€ 74.000
€ 71.000
€ 88.000
€ 1.537.000

4

Niet uit de balans blijkende verplichtingen.
De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek heeft een huurverplichting voortvloeiend uit
een 1-jarig huurcontract eindigend op 31 december 2021 met een optie tot jaarlijkse verlenging. De huur
wordt jaarlijks geïndexeerd. De huurlasten voor 2021 bedragen € 150.000.
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WNT-verantwoording 2020 Omgevingsdienst Achterhoek
De WNT is van toepassing op de Omgevingsdienst Achterhoek. Het voor de Omgevingsdienst
Achterhoek toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000,-. Dit betreft het algemeen WNTbezoldigingsmaximum.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

P.G.M. van
Oosterbosch
Directeur
01/01 – 31/12
0,89
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom
de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

94.522
17.093
111.615

178.890,00

4
N.v.t.

111.615

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

P.G.M. van
Oosterbosch
Directeur
01/01 – 31/12
0,89
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Bezoldiging

92.151
16.030
108.181

172.660

108.181
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12:
niet van toepassing.
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen: niet van toepassing.
1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.
NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

J.H.A. van Oostrum

DB/AB vz

B.J. Groot Wesseldijk

DB/AB

W.J.A. Gerritsen

DB/AB

W.W. Buunk

DB/AB

T.M.M. Kok

AB

F.H.T. Langeveld

AB

B.T.M. Porskamp

AB

O.E.T. van Dijk

AB

I.T.F. Klein Gunnewiek

AB

L.J. Werger

AB

P.G.J. Kerris

AB

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700: niet van toepassing.
1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling
van toepassing is: niet van toepassing.
1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling
van toepassing is: niet van toepassing.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen: niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.
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Overzicht van baten en lasten
Baten en lasten per programma
x 1.000 euro

Taakveld

Begroting 2020

Begroting na wijz

Realisatie 2020

Begr-real

Baten

Baten

Baten

Saldo

Lasten

Lasten

Lasten

Programmaplan
Programma 1 Vergunningverlening
7.4 Milieubeheer
Programma 2 Toezicht en handhaving 7.4 Milieubeheer
Programma 3 Advies
7.4 Milieubeheer
Programma 4 Stelseltaken
7.4 Milieubeheer
Eigen stelseltaak
Kosten Gelders stelsel van Omgevingsdiensten
Programma 5 Projecten
7.4 Milieubeheer

2.051
4.649
1.423

1.112
2.929
1.027

2.051
4.649
1.423

1.112
2.929
1.027

1.937
4.691
1.455

1.079
2.742
1.118

-81
228
-59

106

124
616

106

124
616

85
289

98
552
23

5
64
266

2.359

0

2.305

54

0
8.456
495

0
7.918

62
538
495
-495
538

Overzichten
Overhead
Algemene dekkingsmiddelen
Bedrag onvoorzien

0.4 Overhead onderst. Organisatie
0.5 Treausury
0.8 Algemene baten en lasten

2.359

Geraliseerde totaal saldo van baten en lasten normale bedrijfsvoering
Bijdrage deelnemers in het tekort 2019

8.229

62
8.229

8.229

62
8.229

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

0
8.229

0
8.229

0
8.229

0
8.229

Gerealiseerde resultaat

8.951

495
8.413

De baten en lasten over de programma’s zijn op directe wijze toegerekend aan de hand van de
directe kosten en opbrengsten per productgroep. De baten en lasten zijn weergegeven aan de
hand van het format dat met de Gelderse Omgevingsdiensten onderling is afgesproken.
Voor de toelichting op de programma’s wordt verwezen naar de desbetreffende
beleidshoofdstukken.

Baten en lasten naar kosten categorieën
Omschrijving

2019

2020

2020

Realisatie

Begroting

Realisatie

x € 1.000

4

na wijz.
LASTEN

1

Personele kosten/Inhuur en diensten derden

2

Organisatiekosten

6.068

6.120

6.007

884

631

3

Organisatieontwikkeling en SPP

557

73

103

4

47

Bovenregionale taken

672

740

651

5

Organisatie ondersteuning

601

573

656

6

Algemene lasten

0

62

0

8.298

8.229

7.918

Totaal Lasten
BATEN
21

Bijdragen van derden

240

106

374

25

Bijdragen deelnemers

7.390

8.123

8.082

Totaal Baten

7.630

8.229

8.456

-668

0

538

0

-495
538

Resultaat reguliere bedrijfsvoering
Verrekening tekort 2019
26

Bijdrage deelnemers in het tekort 2019

27

Toevoeging algemene reserve agv tekort 2019
Gerealiseerde resultaat

495
-668
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Toelichting overzicht van baten en lasten
LASTEN (€ 311.000 voordelig)
Personeelskosten/ Inhuur en diensten derden (€ 113.000 voordelig)
De personele kosten en inhuur diensten derden bestaan uit de kosten van eigen personeel en de
capaciteit van derden die wordt ingehuurd. Deze inhuur betreft zowel detacheringen als gerichte
dienstverlening door bureaus. De capaciteit van derden is de flexibele schil naast de eigen
capaciteit van de ODA. Opbrengsten uit detachering van medewerkers van de ODA komen ten
gunste van deze post. De totale lasten vallen ruim € 100.000 lager uit.
Organisatiekosten (€ 74.000 voordelig)
De organisatiekosten worden gevormd door de verschillende vormen van bijkomende kosten voor
personeel en organisatie. Met name de kosten voor opleidingen liggen duidelijk lager als gevolg
van de corona-beperkingen. Hier houden we € 100.000 op over. Kosten voor software
ondersteuning liggen hoger. Dit heeft te maken met de kosten voor de licenties street-spotter,
waar de gevelcontroles mee uitgevoerd konden worden. De hogere kosten zijn gedekt door
opbrengsten uit de gevelcontroles.
Organisatie ontwikkeling en SPP (€ 56.000 voordelig)
De kosten hangen samen met de ontwikkeling van de informatievoorziening van de
gemeenschappelijke Omgevingsdiensten in het Gelders stelsel. Binnen de ODA zijn geen externe
kosten gemaakt voor organisatie ontwikkeling.

Bovenregionale taken ( € 89.000 voordelig)
Bovenregionale taken (x € 1.000)

2019

2020

2020

Realisatie

Begroting

Realisatie

OD De Vallei - Kwaliteit en coördinatie stelsel

20

20

22

OD Rivierenland - Ketentoezicht

67

68

75

OD Veluwe en IJssel - Portaal en kenniscentrum

77

76

59

291

357

208

99

61

177

9

8

9

107

125

98

2

25

3

672

740

651

Omschrijving

OD Regio Nijmegen - Complexe vergunningverlening
OD Regio Arnhem - Complexe handhaving, meetdienst
en bezwaar en beroep
OD Noord Veluwe - Bestuurlijke Strafbeschikking
Milieu
OD Achterhoek - Personeel en Organisatie
Diversen
Totaal

4

De totale uitgaven aan de partners in het stelsel bedragen € 651.000,-. Binnen de uitgaven is
een onderscheid te maken tussen de pure bovenregionale taak die als
organisatiekosten/overhead gelden en kosten die betrekking hebben op dienstverlening op de
primaire processen vergunningverlening en toezicht en handhaving. Zo worden de kosten voor
complexe vergunningverlening vanuit de ODRN 1:1 doorberekend aan de partners. De kosten
hangen samen met verrichte diensten voor de meer complexe vergunningen. Het grootste
gedeelte vanuit de ODRA betreffen de kosten van bouwtaken die we bij hen belegd hebben. Hier
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huren we de expertise en kennis in vanuit Arnhem. De kosten voor de bouwtaken worden via de
normproducten versleuteld richting de partners.

Organisatie ondersteuning ( € 83.000 nadelig)
Ondersteunende dienst (x € 1.000)

2019

2020

2020

Realisatie

Begroting

Realisatie

38

42

35

Bronckhorst - Huisvesting en Fac. Ondersteuning

167

170

158

Doetinchem - Informatisering en automatisering

366

329

432

30

32

31

601

573

656

Omschrijving
Berkelland - Financieel (beheer)

Lochem - Personeel- en salarisadministratie)
Totaal

Hogere kosten hangen samen met de ICT ondersteuning en archief beheer vanuit Doetinchem.
De hogere kosten worden veroorzaakt door telefonie en ICT ondersteuning, netwerkomgeving,
apparatuur en archief.
Algemene lasten (€ 62.000)
Deze post wordt gebruikt ter dekking van hogere kosten voor personele capaciteit en inhuur
derden; als zodanig begroot om flexibel in te zetten. Werkelijke uitgaven vinden plaats op de
andere kostencategorieën.

BATEN (€ 227000 voordelig)
Bijdragen van derden (€ 268.000 voordelig)
Onder bijdrage derden zijn de opbrengsten verantwoord die buiten de reguliere partner
werkzaamheden worden verkregen. Deze bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerste betreft
het de subsidieontvangst voor Externe Veiligheid ad € 94.000. De ODA verkreeg deze subsidie al
enkele jaren t/m 2019. De subsidie zou in 2020 afgebouwd worden maar werd nog, weliswaar
verlaagd, een jaar beschikbaar gesteld. Daarnaast hebben we een behoorlijke inzet kunnen
leveren voor de aanpak van de stikstofdossiers bij de Provincie. Tevens betreft het een
vergoeding voor werkzaamheden waar we als ODA hebben voorzien in de groene BOA’s. Een
project vanuit de Provincie. Voor het overige betreft het kleinere bijdragen zoals de participatie in
het PGS, inzet voor thema groepen externe veiligheid en een subsidie voor een regentool P-fas.
De bijdrage die we andere partners vragen voor de stelseltaak P&O is eveneens verantwoord
onder deze post.
Specificatie bijdrage derden (x € 1.000)
Omschrijving
Bijdrage stelseltaak HRM - Gelders stelsel

2020

2020

Begroot

Realisatie

106

85

Subsidie Externe Veiligheid 2020

94

Ondersteuning Stikstofdossiers Provincie

113

Bijdrage inzet groene BOA's

49

OVIJ- inzet thema groepen externe veiligheid

17

Overige
Totaal

16
106

374
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Bijdragen deelnemers (€ 41.000 nadelig)
Bijdrage per deelnemer (x € 1.000)

2019

2020

2020

Realisatie

Begroting

Realisatie

429

444

579

1.150

1.306

1.140

Aalten
Berkelland
Bronckhorst

981

958

1.011

Doetinchem

914

1.036

1.071

Lochem

541

674

641

Montferland

284

332

380

Oost Gelre

958

1.056

1.106

Oude IJsselstreek

592

619

643

Winterswijk

610

650

604

Zutphen

472

602

540

Provincie Gelderland/ ODRA

487

446

338

Verschillen nog te verrekenen met de partners
Totaal

-28

0

29

7.390

8.123

8.082

De bijdrage van de partners was geraamd op € 8.123.000. De werkelijke bijdrage komt met
€ 41.000 iets lager uit. In totaal komen de verrichte werkzaamheden voor de partners dus
nagenoeg conform begroting uit. Wel zijn er over de partners verschillen.
.

Bijdrage deelnemers tekort 2019

Vorig jaar sloot de ODA af met een tekort en daarmee een negatief eigen vermogen. De partners
hebben, conform AB besluit, een bijdrage gegeven ter aanvulling van het eigen vermogen voor
een bedrag van € 495.000,-. Dit is toegevoegd aan de algemene reserve.
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Incidentele baten en lasten
Tabel jaarresultaat analyse incidenteel en structureel ( x € 1.000)

I

Baten
Subsidie bijdrage Externe Veiligheid (GUOV) laatste jaar
Bijdragen i.c. met personele inzet en diensten derden
Totaal voordelig

94 I
280 I
374

Kosten
Licenties streetspotter tbv gevelcontroles
Lagere organisatie kosten met name opleidingen (agv corona)
Organisatieontwikkeling/IT doorontwikkeling
Bovenregionale taken -algemene kosten
Hogere kosten ICT ondersteuning Doetinchem/ Archief
Algemene lasten
Totaal voordelig

-23
97
56
55
-83
62
164

Totaal per saldo voordelig

538

S

S
I
I
I
S
I

I = Incidenteel
S= Structureel
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De meeste verschillen zijn van tijdelijke aard. Het voordeel uit de hogere omzet, bestaande uit
zowel de externe bijdrage als de deelnemersbijdrage in relatie tot de personele inzet en diensten
derden zien we als van incidentele aard. Hogere bijdragen (omzet) bewegen flexibel mee met
hogere inzet en dus kosten bij de personele inzet waarmee deze post op begrotingsbasis neutraal
blijft. Opvallend zijn de lagere organisatie kosten. Door de corona hebben we veel geplande
opleidingen niet kunnen uitvoeren.
Dit jaar zijn we begonnen met gevelcontroles waarvoor we software hebben aangeschaft met
licentiekosten. Deze kosten zaten nog niet in de begroting.
De begrotingsverschillen op de kosten van ICT ondersteuning vanuit Doetinchem zijn van
structurele aard. De kosten liggen behoorlijk veel hoger en stijgen sneller dan zoals voorzien in
de begroting.

Aldus opgemaakt door het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek,
Bronckhorst, 18 februari 2021.

De secretaris,

De voorzitter,

Ir. P.G.M. van Oosterbosch

drs. J.H.A. van Oostrum
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1 Bijlage 2 - Goedkeurende verklaring accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek te Hengelo

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020 van gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Achterhoek te Hengelo gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
•
geeft de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van de
Omgevingsdienst Achterhoek op 31 december 2020 in overeenstemming met het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
•
zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2020,
uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheden beschreven in de paragraaf ‘De basis voor ons
oordeel met beperking inzake de rechtmatigheid’ in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig
tot stand gekomen, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, waaronder de verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals
opgenomen in het normenkader.
De jaarrekening bestaat uit:
•
de balans per 31 december 2020;
•
het overzicht van baten en lasten over 2020;
•
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
overige toelichtingen;
Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is het BBV.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol en het
normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur en de Regeling controleprotocol Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden
op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening’.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij Assurance opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
De basis voor ons oordeel met beperking inzake de rechtmatigheid
De Omgevingsdienst heeft één inkoopopdracht niet in overeenstemming met de Europese aanbestedingsregels
aanbesteed. De met deze opdracht samenhangende uitgaven bedraagt in 2020 € 116.000. Wij hebben dit
bedrag aangemerkt als een rechtmatigheidsfout. De fout is groter dan onze materialiteit, maar niet groter dan
drie maal de materialiteit. Dit leidt tot een oordeel met beperking voor de rechtmatigheid.
Paragraaf ter benadrukking van de impact van COVID-19
Het Coronavirus heeft ook invloed op de Omgevingsdienst Achterhoek. Wij wijzen op de toelichting in het
jaarverslag waarin het bestuur van Omgevingsdienst Achterhoek de impact van de effecten van het coronavirus
(COVID-19) op de baten en lasten en haar financiële positie heeft beschreven. Ons oordeel is niet aangepast met
betrekking tot deze aangelegenheid.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet
hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNTplichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
Materialiteit
De reikwijdte van onze controle wordt beïnvloed door het toepassen van materialiteit. Het begrip ‘materieel
belang’ wordt toegelicht in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening’.
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel
bepaald op € 84.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor fouten 1% bedraagt
en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in
artikel 2 lid 1 Bado.
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers
van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel Bado. Daarbij zijn voor
de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd
zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2020.
Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle
geconstateerde materiele afwijkingen boven € 50.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze
mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die
bestaat uit:
•
het jaarverslag, waaronder de programmarekening en de paragrafen;
•
Overige gegevens
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•
met de jaarrekening verenigbaar is zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet en geen
materiële afwijkingen bevat;
•
alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de voor de gemeenschappelijke regeling van toepassing
zijnde vereisten in de Gemeentewet en aan de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag
in overeenstemming met het BBV.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de
accountantscontrole
Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor:
•
het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV, alsmede
voor het opstellen van het programmaverslag in overeenstemming met het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten, en voor
•
de rechtmatige totstandkoming van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties.
Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder de verordeningen van de gemeentelijke regeling, en ten slotte
•
een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Het algemeen bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Wet Gemeenschappelijke
regeling verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de
gemeenschappelijke regeling.
Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de
activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Ons
controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen afwijkingen van
materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen ontdekken. Afwijkingen
kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op
basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit
accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol inclusief het normenkader dat is
vastgesteld door het algemeen bestuur, de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2020, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de
jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder
andere uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude
is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
gemeenschappelijke regeling.

•

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door
het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

•

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat,
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden
dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven

•

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.

•

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Rosmalen, 26 februari 2021

WHS Registeraccountants

H.H. van Santvoort MSc RA
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Aanbiedingsbrief
Voor het komende begrotingsjaar bied ik u de begroting 2022 en de meerjarenbegroting
2023-2025 van de Omgevingsdienst Achterhoek aan.
De ODA voert in de Achterhoek voor gemeenten en provincie WABO-taken uit, zoals
vergunningverlening, toezicht en handhaving en advies, met name gericht op milieu.
In 2020 werden we geconfronteerd met Corona. Nu, in 2021, bij het samenstellen van
deze begroting is deze pandemie nog niet voorbij. De gevolgen voor de samenleving zijn
groot en onvoorspelbaar. We hebben geconstateerd dat de economie op bepaalde
terreinen zware klappen heeft gehad en op andere vlakken zagen we juist grote
ontwikkelingen bij bedrijven. Naast het zoveel mogelijk thuiswerken heeft Corona veel
invloed op met name het werk van onze toezichthouders. We hopen dat we na de
vaccinatiecampagne weer zicht krijgen op het “normale leven”.
In 2020 is besloten dat de invoering van de Omgevingswet, mede door Corona, met een
jaar is uitgesteld.
Daardoor loopt de voorbereiding op de invoering een jaar langer door. Vooralsnog gaan
we uit van de nieuwe invoeringsdatum 1 januari 2022. We zien dat we de extra tijd heel
goed kunnen gebruiken om ons samen met onze partners beter voor te bereiden. In de
praktijk zal blijken of we daar voldoende in geslaagd zijn. Ervaring leert dat na invoering
van een omvangrijke wetswijziging nog allerlei verbeteringen in de processen en de
uitvoering nodig zijn. Dat gaan we in 2022 zien.
Bij de invoering van de Omgevingswet gaan provinciale bodemtaken over naar
gemeenten en maken deel uit van het basistakenpakket. We bereiden de overdracht met
onze partners voor zodat dit in 2022 soepel kan worden overgedragen.
De ODA wil op een efficiënte manier bijdragen aan een veilige, duurzame en gezonde
leefomgeving. Daarom blijven we ons verdiepen in nieuwe ontwikkelingen in de
samenleving. Die ontwikkelingen hebben dikwijls zowel positieve als negatieve kanten.
Bijvoorbeeld: het gebruik van nieuwe, veelbelovende materialen of technieken. In eerste
instantie prachtige innovaties die later schadelijke effecten hebben voor milieu of
gezondheid. Hoe eerder we de schadelijke effecten herkennen, hoe beter we erop kunnen
inspelen. Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) vragen daarbij steeds meer aandacht, kennis
en expertise.
De stikstof problematiek en PFAS zijn nog niet opgelost en hebben invloed op de
ontwikkelingen die gemeenten willen realiseren.
Hoe halen we de doelstellingen voor klimaat, energie en duurzaamheid? Op deze
terreinen blijven we ons actief inzetten om vanuit onze rol kennis en expertise in te
brengen. Via advisering en toezicht kunnen we bijdragen aan het behalen van de
ambities van onze partners.
Bestrijding van milieu- en drugscriminaliteit is een complex vraagstuk, ook omdat hier
veel geld in omgaat. We zien dat samenwerken loont.
Met het Gelders Stelsel gaan we aan de slag om te investeren in data analyse. Dit
gebruiken we om onze capaciteit slimmer en beter in te zetten.
Met elkaar en met andere samenwerkingspartners doen we er alles aan om de
Achterhoek mooi, gezond en veilig te houden.
Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek
Petra van Oosterbosch
Directeur
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INLEIDING
Bestuursorganen
De ODA is opgericht op 7 november 2012, de eerste vergadering van het Algemeen
Bestuur van de ODA. De ODA kent twee bestuursorganen namelijk het algemeen bestuur
en het dagelijks bestuur.
De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen.
Op 1 januari 2021 waren de besturen als volgt samengesteld:
Algemeen Bestuur:
Lid

Functie

Plaatsvervanger

Functie

Wethouder
Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Gedeputeerde

Gemeente/
Provincie
Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doetinchem
Lochem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk
Zutphen
Gelderland

T.M.M. Kok
J.H.A. van Oostrum
W.W. Buunk
F.H.T. Langeveld
B.J. Groot Wesseldijk
W.J.A. Gerritsen
B.T.M. Porskamp
O.E.T. van Dijk
I.T.F. Klein Gunnewiek
L.J. Werger
P.G.J. Kerris
Secretaris
P.G.M. van Oosterbosch

M.J. Veldhuizen
M.H.H. van Haaren
P.L.P.S. Hofman
H.G. Bulten
S.W. van ‘t Erve
O.G. van Leeuwen
M.G. Frank
S.L. Hiddinga
B.J.J. Bengevoord
A. De Jonge
J.W.M. van der Meer

Wethouder
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Burgemeester
Wethouder
Gedeputeerde

Directeur

ODA

R. Reinders

Afdelingshoofd

Dagelijks Bestuur:
Lid

Functie

Plaatsvervanger

Functie

Gemeente

Burgemeester vz
Wethouder
Wethouder
Wethouder

Gemeente/
Provincie
Berkelland
Lochem
Montferland
Bronckhorst

J.H.A. van Oostrum
B.J. Groot Wesseldijk
W.J.A. Gerritsen
W.W. Buunk
P.G.M. van Oosterbosch

Directeur

ODA

R. Reinders

Afd.hoofd

ODA
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DE BELEIDSBEGROTING
Het Programmaplan
Het programmaplan van de Omgevingsdienst is opgebouwd uit de volgende
programma’s:
 Programma 1 – Vergunningverlening
 Programma 2 – Toezicht en Handhaving
 Programma 3 - Advies
 Programma 4 – Stelseltaken
 Programma 5 - Projecten
Overzicht van baten en lasten per taakveld
x € 1.000

Programmaplan
Programma 1 Vergunningverlening
Programma 2 Toezicht en handhaving
Programma 3 Advies
Programma 4 Stelseltaken
Eigen stelseltaak
Kosten Gelders stelsel van Omgevingsdiensten
Programma 5 Projecten
Overzichten
Overhead
Algemene dekkingsmiddelen
Bedrag onvoorzien
Heffing Vennootschapsbelasting
Saldo van baten en lasten
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Resultaat

Taakveld

Baten

7.4 Milieubeheer
7.4 Milieubeheer
7.4 Milieubeheer
7.4 Milieubeheer

€
€
€

2.027 €
4.957 €
1.297 €

1.053
2.895
952

€

102 €
€
4 €

120
701
-

€
€
€

2.601
65

8.387 €
- €
8.387 €

8.387
8.387

7.4 Milieubeheer

€

0.4 Overhead ondersteuning organisatie
0.5 Treausury
0.8 Algemene baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting
€
€
€

Lasten

Uitgangspunten begroting 2022
Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 3 december 2020 de volgende
uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting 2022 vastgesteld.
Outputfinanciering
De ODA werkt op basis van outputfinanciering. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat
de opdrachtgever betaalt voor geleverde producten tegen vooraf bepaalde prijzen. De
begroting wordt gebaseerd op een geraamd aantal producten in uren tegen de daarvoor
geldende tarieven. Uiteindelijk betalen de partners de door hen daadwerkelijk afgenomen
producten en dienstverlening. De afrekening vindt plaats aan de hand van een
jaarafrekening waarbij de eerder in rekening gebrachte voorschotten worden verrekend.
Beleid en nieuw beleid
De begroting 2022 wordt gebaseerd op de begroting 2021 met als vertrekpunt het
bestaande beleid 2020. Beleidswijzigingen die consequenties hebben voor de begroting
2021 (en volgende jaren), worden in de begroting 2022 verwerkt dan wel via de eerste
begrotingswijziging 2021.
Van nieuw beleid is sprake wanneer de OD Achterhoek nieuwe taken krijgt toebedeeld.
Voor 2022 kan daarbij worden gedacht aan b.v. de volgende thema’s:
Omgevingswet
Gemeenten zijn aan de slag met Omgevingsvisies en Omgevingsplannen, waarvoor een
beroep gedaan wordt op de expertise van de ODA. Gemeenten krijgen meer
beleidsvrijheid waardoor er verschillen kunnen ontstaan die gevolgen hebben voor de
uitvoering. In de eerste jaren worden pieken in de workload verwacht. Ook omdat we
naar een andere werkwijze gaan en de regelgeving nieuw is. De nieuwe situatie zal
procesmatig, digitaal en organisatorisch moeten worden ingeregeld. Zo zullen
Omgevingsplannen weergegeven worden in een GIS viewer. Om de implementatie van de
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Omgevingswet in 2022 te laten slagen en door te ontwikkelen hebben we eerder
afgesproken voor zowel 2021 en 2022 extra middelen te reserveren.
Informatiemanagement
 Deels openstellen zaaksysteem
In verband met de verwachte komst van de Wet Open Overheid verwacht de ODA meer
gegevens naar de buitenwereld te moeten openstellen. Dit vergt een aanpassing aan het
huidige zaaksysteem.
 Doorontwikkeling gegevensmagazijn
Een omgevingsdienst is een data gedreven organisatie. Het beschikken en het zorgvuldig
beheren van data en informatie is daarom van groot belang voor de ODA. Met de komst
van de Omgevingswet levert de ODA informatie aan een aantal gegevenshuizen uit het
DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Hiermee neemt de informatiebehoefte van
externen toe. Daarom is het belangrijk dat de ODA zelf haar eigen informatievoorziening
op orde heeft en verder ontwikkelt om aan deze toenemende informatiebehoefte te
kunnen voldoen.
Geluid
Op grond van nieuwe wetgeving geluid (Aanvullingswet & aanvullingsbesluit) wordt er
extra werk voorzien voor onder andere:
 Wegverkeer
 Gezoneerde industrieterreinen
Bodem
Met de komst van de Omgevingswet komt een deel van de bodemtaken van de provincie
Gelderland te vervallen. Het beheer van bodeminformatie en het toezicht op
bodemsaneringen verschuift naar de lokale overheden (warme overdracht). Uitzondering
hierop vormen de taken met betrekking tot grondwater: deze blijven wel bij de Provincie.
Als deze taken onder “basistakenpakket” gaan vallen (waar het naar uit ziet), dan komen
deze bij de ODA te liggen. Het is nog onduidelijk hoeveel gelabeld geld er met deze taken
voor de gemeenten beschikbaar komt. Begin 2021 brengt de ODA de daarvoor benodigde
capaciteit in beeld en vindt er dossieroverdracht plaats. Ook wordt in beeld gebracht wat
de extra taken en bevoegdheden aan capaciteit en budget van onze partners gaat vragen
(impactanalyse).
Branchegericht toezicht in combinatie met de risico & effectgerichte benadering
De methodiek voor het uitvoeren van controles uit het branchegericht werken is een
aanvulling op het alleen werken met een risico & effectgerichte benadering. Tot nu
werkten we met een vooraf in ons VTH-systeem (Open Wave) vastgelegde controlelijst.
We gaan vanaf 2021 meer werken op basis van brancheplannen die een vierjarige cyclus
hebben. Dit doen we met name om meer contactmomenten te hebben met de bedrijven
en het toezicht efficiënter uit te kunnen voeren.
Concreet betekent dit dat we naast de reguliere controles ook meer inzetten op
aspectgerichte controles gebaseerd op de meest voorkomende overtredingen in een
branche, administratieve controles (zelfscans) waarbij bedrijven zelf de benodigde
rapporten, certificaten e.d. op ons verzoek leveren en/ of voorlichting bij bedrijven.
Toezicht complexe bedrijven
Vanaf 1 januari 2020 is het toezicht & handhaving van alle provinciale complexe
bedrijven van alle Gelderse Omgevingsdiensten onder de hoede van een
programmamanager. Deze programmamanager is in dienst van de ODRA. De
toezichthouders van deze bedrijven zitten in een pool, waarbij ze nog wel in dienst zijn
van hun omgevingsdienst.
Vanuit de provincie is aangegeven dat zij ook de gemeentelijke complexe bedrijven willen
plaatsen onder een programma en mogelijk een pool. Het besluit om dit te doen ligt
echter bij de gemeentes zelf. In 2021 wordt bekeken of en hoe dit dan mogelijk zal plaats
vinden. Dit zou dan in gaan op 1 januari 2022.
Diensten met betrekking tot vergunningen, toezicht en handhaving en
specialismen
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De begrote dienstverlening 2022 (in uren) wordt gebaseerd op de werkelijke productie
over 2020. Aanvullingen vinden plaats op beleidsmatige ontwikkelingen of specifieke
afspraken met partners.
Bovenregionale taken
Taken die bovenregionaal worden uitgevoerd, maar inrichting gebonden zijn, zijn
opgenomen in ons productenboek. Deze lopen dus gewoon mee in de begrote
dienstverlening.
De programmatische stelseltaken worden afgerekend op uren op basis van een
vastgesteld werkplan met een passende verdeelsleutel, afhankelijk van het onderwerp.
Personeelsformatie
De personeelsformatie wordt qua capaciteit afgestemd op de begrote productie (in uren).
Het verschil tussen de begrote productie en de eigen beschikbare capaciteit in uren wordt
ingevuld met de flexibele schil. De flexibele schil beoogt een flexibele inzet met behulp
van inhuur derden en externe dienstverlening die kan meebewegen met toe- en
afnemende productie.
Indexatie
Zowel de loonindex als de prijsindex baseren we op de externe berichtgeving aan de
hand van de septembercirculaire. Deze geeft voor 2022 een loonindexatie aan van 1,5%
en een prijsindexatie aan van 1,5%.
Mochten bij nader inzien de indexaties toch duidelijk anders uitpakken dan kunnen deze,
zo nodig, in de begrotingswijziging 2022 meegenomen worden. Deze (mogelijke)
begrotingswijziging is een wijziging die, op basis van artikel 28 lid 10 van de GR, niet
voor zienswijze naar de gemeenten en de Provincie hoeft.
Kortom:
De loonindex te bepalen op 1,5 %;
De prijsindex te bepalen op 1,5%.
Ondersteunende diensten
Voor de bestaande ondersteunende diensten zullen de in de begroting 2022 opgenomen
bedragen worden geactualiseerd aan de hand van de eind 2020 geldende DVO’s.
Weerstandsvermogen/Onvoorzien
De relatie tussen weerstandsvermogen en benodigde weerstandscapaciteit is in een
verhoudingsnorm weer te geven. In het Algemeen Bestuur van 9 november 2016 is
besloten om te streven naar een voldoende weerstandscapaciteit.
Tot slot
Het blijft de opmaat naar een begroting; gebaseerd op een inschatting naar de kennis
van dit moment. Eventuele wijzigingen nemen we mee in de begrotingswijziging 2022. In
de partner- en bestuursrapportages zullen we de daadwerkelijke ontwikkeling ten
opzichte van afgesproken doelen, kaders en eventuele risico’s inzichtelijk maken.
Procedure
Voor de aanbieding en vaststelling van de (ontwerp) begroting geldt de volgende
procedure.
1. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp begroting 2022 vóór 15 april 2021 aan
provinciale staten en aan de gemeenteraden.
2. Provinciale staten en de gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerp
begroting indienen bij het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst.
3. Het dagelijks bestuur verzamelt de zienswijzen en biedt de ontwerp begroting
voorzien van de zienswijzen aan aan het algemeen bestuur.
4. Het algemeen bestuur stelt de begroting 2022 vervolgens vóór 1 augustus 2021 vast.
5. Onmiddellijk na vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur zendt deze
de begroting ter kennisname aan provinciale staten en de gemeenteraden.
6. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, maar in
elk geval vóór 1 augustus (nieuwe termijn) aan de minister.
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I.

PROGRAMMA 1 – VERGUNNINGVERLENING

1. Wat willen we bereiken?
Vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen afhandelen en dat de verleende
vergunningen bijdragen aan een veilige leefomgeving en handhaafbaar zijn.
Meldingen worden beoordeeld op juistheid en volledigheid.
Vergunningverlening is lastig te plannen omdat dit voor een groot deel afhankelijk is
van aanvragen van de bedrijven. De volgende prioriteiten hanteren we:
 aanvragen worden op volgorde van binnenkomst opgepakt;
 aanvragen krijgen altijd voorrang voor ambtshalve wijzigingen;
 bij piekaanbod krijgen reguliere procedures voorrang boven uitgebreide
procedures, omdat in de meeste gevallen bij een (korte) reguliere procedure de
vergunning na het verlopen van de proceduretermijn van rechtswege van kracht
wordt.
Daarnaast verliezen door diverse oorzaken afgegeven vergunningen hun actualiteit.
Voorbeelden zijn:
 jurisprudentie en wijzigingen in wet- en regelgeving;
 wijzigingen in de meest milieuvriendelijke technieken die een bedrijf kan
toepassen op basis van Europese regelgeving (BREF’s en BBT);
 wijzigingen in Nederlandse BBT-informatiedocumenten (best beschikbare
technieken);
2. Wat gaan we daarvoor doen?
 Meedenken in mogelijkheden en oplossingen, waarbij de belangen van de
aanvrager, de omgeving en de gemeenten/provincie afgewogen worden.
 De inzet van menskracht en deskundigheid zodanig plannen dat producten met
kwaliteit en integraal tot stand komen. Het klantgericht werken staat hierbij
centraal.
 Het uitvoeren van afspraken met de opdrachtgevers.
 Kennis van medewerkers up to date houden
 Prioriteiten stellen en het maken van meetbare doelstelling voor
vergunningverlening en de actualisatie daarvan
 Klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren.
3. Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten Programma 1 Vergunningverlening
x € 1.000
Begroting 2022
Baten
Lasten
Saldo
Programmaplan
Programma 1 Vergunningverlening
2.027
1.053
974
Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
569
-569
Onvoorzien
14
-14
Saldo van baten en lasten

2.027

1.636

391
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II.

PROGRAMMA 2 – TOEZICHT EN HANDHAVING

1. Wat willen we bereiken?
Toezicht
De ODA houdt toezicht op de naleving van milieuregelgeving. Hiervoor worden
milieubelastende activiteiten gecontroleerd aan de hand van omgevingsplannen (bij
invoering van de Omgevingswet), een omgevingsvergunning of een melding. Als er voor de
betreffende activiteit geen benodigde vergunning is verleend of wanneer er geen benodigde
melding is ingediend, wordt erop toegezien dat dit alsnog gebeurt. Maar nog belangrijker:
we zien er op toe dat bedrijven de (landelijke) regels op het gebied van milieu naleven.
Naast het toezicht op bedrijven worden in het uitvoeringsprogramma 2022 ook andere
aspecten van toezicht meegenomen. Hierbij moet je denken aan bodemtoezicht, toezicht
op evenementengeluid, toezicht op asbestsloop en toezicht op aspecten zoals vuurwerk
en energiebesparing. Verder blijft ook ondermijning de komende jaren een grote rol
spelen bij onze werkzaamheden.
Milieuklachten- en meldingen
De ODA neemt door burgers en/of bedrijven ingediende milieuklachten in behandeling en
geeft daar een vervolg aan. Het indienen van klachten gaat via het provincieloket. Dit kan
zowel telefonisch als digitaal.
Handhaving, bezwaar en beroep
De inzet vanuit de ODA is met name gericht op toezicht met daarin het bewustmaken van
het naleven van de regelgeving. Maar helaas leidt alleen toezicht niet altijd tot het
beoogde resultaat. Dan moeten we de naleving van de regels afdwingen door gebruik te
maken van bestuursrechtelijke en/ of strafrechtelijke handhavingsinstrumenten.
De afhandeling van de in dit kader ingediende bezwaar- en beroepschriften wordt ook
door de ODA verzorgd.
2. Wat gaan we daarvoor doen?
Risico- en naleefgericht toezicht op bedrijven
Deze aanpak is nog niet veranderd, maar staat onder invloed van nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van het branchegericht werken, data-gestuurd handhaven en de
Omgevingswet. Alle drie geven hun eigen kansen en beperkingen op de uitdagingen om
een goede risicoanalyse en daarmee planning te maken. Landelijk en vanuit het Gelders
stelsel is hier de nodige aandacht voor. Waarschijnlijk zal er in de loop van 2021 meer
duidelijkheid komen over de te maken keuzes. De Omgevingswet zal hierop van grote
invloed zijn.
Hieronder staat de frequentiematrix die gebruikt wordt als basis van de keuzes voor het
uitoefenen van toezicht op bedrijven. Toezicht en handhaving is bij het ene bedrijf
namelijk minder omvangrijk en complex dan bij het andere bedrijf. Door specialisten van
de ODA in samenspraak met de partners is de frequentiematrix bepaald. Door de
bedrijven volgens deze matrix te bezoeken wordt geborgd dat de toezichthouders van de
ODA het bedrijf de aandacht kunnen geven die nodig is. Op basis van deze gezamenlijk
bepaalde uitgangspunten voor risico– en effectgericht toezicht wordt ook het
uitvoeringsprogramma 2022 gemaakt.
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Projectmatige en niet geplande werkzaamheden
Naast het uitvoeren van regulier werk worden taken soms projectmatig opgepakt. Deze
projecten hebben bijvoorbeeld betrekking op de branchegerichte aanpak of op
stelseltaken zoals ketentoezicht.
Daarnaast vinden waar nodig ook niet geplande werkzaamheden plaats. Deze
werkzaamheden ontstaan als gevolg van wensen van onze partners op dat moment,
landelijke ontwikkelingen, klachten en/ of onvoorziene voorvallen/ incidenten. Ons
uitvoeringsprogramma is daarom flexibel opgesteld, waardoor waar nodig ook
verschuivingen van werkzaamheden binnen de ODA plaats kunnen vinden.
Werken met brancheplannen
Zoals bij de uitgangspunten begroting 2022 al aangegeven werken we vanaf 2021 meer
op basis van brancheplannen die een vierjarige cyclus hebben. Dit geldt echter alleen nog
voor de branches veehouderij, automotive, horeca, voeding, sport & recreatie en
metaalrecycling, waarvoor al een brancheplan aanwezig is. De overige brancheplannen
worden in 2022 en de jaren er op nog gemaakt. Daarvoor is in deze begroting ook ruimte
gemaakt.
Ondersteuning bij het voorkomen en bestrijden van ondermijning
Ondermijning is de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. In de
Achterhoek hebben wij er ook regelmatig mee te maken. Denk daarbij aan de
drugslabs en hennepkwekerijen die zijn aangetroffen en waar lozingen of dumpingen
van (gevaarlijke) afvalstoffen op bodems, in mestkelders, etc. hebben plaatsgevonden.
Daar wordt o.a. de expertise van de ODA met betrekking tot handhaving en het veilig
stellen van de omgeving in de praktijk gebracht. De ODA helpt verder door de ogen en
oren te zijn voor het signaleren van dit soort zaken en het meegaan met de politie en
gemeentes naar verdachte situaties en bedrijven.
Landelijke HandhavingStrategie (LHS)
In ons werkproces is de LHS geïmplementeerd. Deze werkwijze is onze basis voor de
inzet van handhaving, waarbij we rekening houden met het mogelijk aanwezige
specifieke handhavingsbeleid bij onze partners. Deze handhaving kan zowel
bestuursrechtelijk als strafrechtelijk met behulp van onze BOA’s zijn.
Programmasturing complexe bedrijven:
Zoals bij de uitgangspunten begroting 2022 al aangegeven wordt in 2021 bekeken of de
gemeentelijke complexe bedrijven vanaf 1 januari 2022 geplaatst worden onder een
gezamenlijk Gelders programma.
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Overheveling bodemtoezichtstaken van provincie naar gemeenten:
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verschuiven enkele nu nog provinciale
bodemtaken van provincie naar gemeenten. Gemeenten zijn straks o.a. ook
verantwoordelijk voor een adequaat toezichtproces bij de uitvoering van
bodemsaneringen en het beheersen van verontreinigde locaties. Dit naast de bodemtaken
die gemeenten al hadden, zoals het toezicht op meldingen grondverzet.
De decentralisatie van bevoegdheden heeft dus consequenties voor de werkzaamheden
op het gebied van bodemtoezicht van de gemeenten en de ODA. Want deze taken
behoren tot het Basistakenpakket en worden dus bij invoering van de Omgevingswet bij
de ODA uitgevoerd. Het betreft ca. 1 fte aan extra toezichtswerk binnen de ODA.
3. Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten Programma 2 Toezicht en Handhaving
x € 1.000
Begroting 2022
Baten
Lasten
Saldo
Programmaplan
Programma 2 Toezicht en Handhaving
4.957
2.895
2.062
Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
1.504
-1.504
Onvoorzien
38
-38
Saldo van baten en lasten

4.957

4.437

520
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III.

PROGRAMMA 3 – ADVIES

1. Wat willen we bereiken?
Het verstrekken van (milieu)advies over het ontwikkelen, inrichten en beheren van
een duurzame leefomgeving. Enerzijds zijn de adviezen een onderdeel van de
vergunning- en handhavingsprocedures en anderzijds zijn de adviezen gericht op
ruimtelijke processen waarbij voor alle relevante aspecten een beoordeling wordt
gegeven over de (on)mogelijkheden van een ruimtelijke ontwikkeling.
Het betreft adviezen op het gebied van archeologie, constructie, geluid, bodem, lucht,
geur, licht, externe veiligheid, milieueffectrapportage, milieuzonering,
natuurbeschermingswet, water, en juridische ondersteuning.
2. Wat gaan we daarvoor doen?
 Meedenken in mogelijkheden en oplossingen, waarbij de belangen van de
aanvrager, de omgeving en de gemeenten/provincie in het oog worden gehouden.
 Het verstrekken van gevraagde specialistische en juridische adviezen aan in- en
externe opdrachtgevers.
 De inzet van menskracht en deskundigheid zodanig plannen dat producten met
kwaliteit en integraal tot stand komen. Het klantgericht werken staat hierbij
centraal.
 Binnen afgesproken termijnen leveren van advies dat voldoet aan gevraagde
en/of geformuleerde afspraken
 Kennis van medewerkers up to date houden.
 Met de komst van de Omgevingswet gaat een deel van de bodemtaken van de
provincie Gelderland vervallen. Daaronder valt het beheer van bodeminformatie
en het beheer van complexe locaties zoals stortplaatsen (warme overdracht). De
provincie is voornemens om een subsidieregeling beschikbaar te stellen. Begin
2021 brengt de ODA de benodigde capaciteit in beeld en vindt er
dossieroverdracht plaats. Ook wordt in beeld gebracht wat de extra taken en
bevoegdheden aan capaciteit en budget van onze partners gaat vragen
(impactanalyse).
3. Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten Programma 3 Advies
x € 1.000
Begroting 2022
Baten
Lasten
Programmaplan
Programma 3 Advies
1.297
952
Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
528
Onvoorzien
13
Saldo van baten en lasten

1.297

1.493

Saldo
345

-528
-13
-196
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IV.

PROGRAMMA 4 – STELSEL TAKEN

Inleiding
De individuele Gelderse omgevingsdiensten zijn niet voor alle opgedragen taken
voldoende “robuust”. Om die robuustheid wel te garanderen, is een Gelders stelsel
ontwikkeld. Omgevingsdiensten waar bovenregionale taken zijn belegd, zorgen voor de
uitvoering daarvan ten behoeve van alle Gelderse omgevingsdiensten.
De volgende bovenregionale taken zijn als volgt belegd:
Bovenregionale taak

Belegd bij

Kwaliteit en coördinatie Gelders stelsel
Ketentoezicht
Portaal en kenniscentrum

Omgevingsdienst
Omgevingsdienst
Omgevingsdienst
ODVIJ)
Omgevingsdienst
(ODRN)
Omgevingsdienst

Complexe vergunningverlening
Complexe handhaving, meetdienst en bezwaar en
beroep
Personeel en Organisatie
BSBm (Bestuurlijke Straf Beschikking milieu)

De Vallei (ODDV)
Rivierenland ODR)
Veluwe en IJssel
Regio Nijmegen
Regio Arnhem (ODRA)

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV)

1. Wat willen we bereiken?
In Gelderland hebben gemeenten en provincie gekozen voor een samenhangend stelsel
van uitvoeringsdiensten waarin nabijheid, samenhang, kwaliteit en efficiency belangrijke
uitgangspunten zijn. De keus om zo veel mogelijk in de regio en daarmee in de eigen
organisatie te blijven werken, maakt samenwerking tussen de uitvoeringsdiensten nodig
en gewenst. Nodig omdat niet in alle regio’s de uitvoering van alle taken robuust en
volgens de landelijk opgestelde en vereiste kwaliteitscriteria 2.2 mogelijk is.
Samenwerking is gewenst omdat het een goede manier is om kwalitatief goede producten
tegen een redelijke prijs te leveren.
2. Wat gaan we daarvoor doen?
Kwaliteit en coördinatie Gelders stelsel
Om het Gelders stelsel van zeven uitvoeringsdiensten blijvend, op een kwalitatief goed
niveau te laten functioneren, is het van groot belang duurzaam met elkaar in gesprek te
zijn. De uitvoeringsdienst De Vallei voert daarover de regie. Jaarlijks bepalen de
uitvoeringsdiensten samen op grond van welke indicatoren de kwaliteit wordt
gemonitord.
Ketentoezicht
De regio Rivierenland is verantwoordelijk voor de analyses, de keuze van de ketens en de
uitvoeringsplanning. De ketenprogramma’s worden uitgevoerd in samenwerking met de
medewerkers van de verschillende omgevingsdiensten. In overleg met de ODR worden
projecten bepaald voor de inzet op ketentoezicht. Hiervoor is vanuit de ODA capaciteit
beschikbaar gesteld.
Portaal en kenniscentrum
De Omgevingsdienst Veluwe-IJssel (OVIJ) fungeert als portaal en kenniscentrum. De
OVIJ verzorgt de gemeenschappelijke contacten vanuit het stelsel met andere
organisaties zoals het OM. Daarmee hebben deze organisaties in Gelderland één
aanspreekpunt. Vanuit het kenniscentrum wordt ondersteuning geleverd aan het Gelders
stelsel op het gebied van opleidingen. Zij krijgen hiervoor input vanuit de expertgroep
HRM. Uitgangspunt is de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten.
Complexe vergunningverlening
Sinds 1 januari 2018 ligt het mandaat voor vergunningverlening bij provinciale bedrijven
bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Op het grondgebied van de ODA liggen
ook complexe gemeentelijke inrichtingen. Binnen het stelsel is afgesproken dat de ODRN
over de complexe industriële vergunningen adviseert aan de ODA. De ODA coördineert
het vergunningenproces, onderhoudt alle contacten en doet de administratieve
afhandeling.
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Complexe handhaving
Complexe handhaving op het gebied van provinciale bedrijven (zie ook bij beleidsbegroting),
vuurwerk en het toezicht op bodemsaneringen worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst
Regio Arnhem (ODRA). De ODA is voor de complexe handhaving bij gemeentelijke bedrijven
robuust en voert deze taken zelf uit. We maken daarbij waar nodig wel gebruik van de
meetdienst van de ODRA.
Personeel en Organisatie
Bij de oprichting van de Gelderse Omgevingsdiensten is afgesproken dat de taken en
voorzieningen op het gebied van HRM zoveel mogelijk voor alle zeven omgevingsdiensten
gemeenschappelijk worden geregeld. Het gaat er daarbij niet alleen om dat beleid en
instrumenten zoveel mogelijk gelijk zijn, maar ook dat gezamenlijk en gecoördineerd
wordt gemanaged op loopbaanontwikkeling.
In brede zin moeten we denken aan: evaluatie van bestaande regelingen (o.a. reiskosten,
IKB), arbeidsmarktcommunicatie en de gesprekkencyclus. Onze gemeenschappelijke
arbeidsvoorwaarden liggen vast in de lokale arbeidsvoorwaardenregeling Gelderse
Omgevingsdiensten (LAGO) en het Arbeidsvoorwaardenreglement Gelderse
Omgevingsdiensten (AvR).
De ODA fungeert als trekker van de stelseltaak HRM. Vanuit deze rol coördineren we het
Centraal Lokaal Overleg (CLO) en leveren we de ondersteuning voor het CLO. Door de
inwerkingtreding van de WNRA ligt hier ook een rol grotere rol voor de OR. Ook
coördineren we de taken van de Expertgroep HRM. Deze expertgroep is gezamenlijk
verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van P&O-taken. We worden hierbij
ondersteund door een arbeidsjurist. Het grote voordeel van deze gezamenlijke aanpak is
dat niet elke Omgevingsdienst “het wiel hoeft uit te vinden”. Kosten (vooral personele
inzet) die hiervoor door de ODA worden gemaakt, worden verdeeld over de zeven
omgevingsdiensten.
Bestuurlijke Straf Beschikking milieu (BSBm)
De stelseltaak coördinatie BSBm is belegd bij de Omgevingsdienst Noord-Veluwe. Dit
gaat om de ‘grijze’ BSBm en de aansturing en coördinatie van de ‘grijze’ boa’s
(buitengewoon opsporingsambtenaren) die in dienst zijn van de Gelderse
omgevingsdiensten. Voor deze taak wordt gebruik gemaakt van een centrale registratie.
Ook de afstemming met het Openbaar Ministerie wordt door de ODNV gedaan. Daarnaast
is er een vervangingspoule voor inzet en continuïteit bij de Gelderse omgevingsdiensten.
3. Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten Programma 4 Stelseltaken
x € 1.000
Begroting 2022
Baten
Lasten
Programmaplan
Programma 4 Stelseltaken
102
821
Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
0
Onvoorzien
0
Saldo van baten en lasten

102

821

Saldo
-719

0
0
-719
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V.

PROGRAMMA 5 – PROJECTEN

Inleiding
In dit programma staan projecten die een incidenteel karakter hebben.
1. Wat willen we bereiken?
Projecten worden meestal gestart om een impuls te geven aan nieuwe onderwerpen of
zaken die onvoldoende zijn geborgd in het primaire proces. Vooralsnog hebben we voor
2022 alleen nog maar de Omgevingswet als project. Hier kunnen natuurlijk later nog
altijd projecten bijkomen.
2. Wat gaan we daarvoor doen?
Omgevingswet
Naar verwachting zal de Omgevingswet wet op 1 januari 2022 in werking treden.
Gemeenten zijn aan de slag met Omgevingsvisies en Omgevingsplannen, waarvoor een
beroep gedaan wordt op de expertise van de ODA. In de eerste jaren worden pieken in de
werkbelasting verwacht. Ook omdat we naar een andere werkwijze gaan en de
regelgeving nieuw is. De nieuwe situatie zal procesmatig, digitaal en organisatorisch
moeten worden ingeregeld. Zo zullen Omgevingsplannen weergegeven worden in een GIS
viewer etc.
Om de implementatie van de Omgevingswet in 2022 te laten slagen en door te
ontwikkelen hebben we eerder afgesproken voor zowel 2021 en 2022 extra middelen te
reserveren.
Resultaten:
 Landelijk wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ingericht. Diverse ODA
systemen en applicaties worden hierop aangesloten.
 Inhoud en kennis:
- medewerkers onderhouden hun kennis en blijven bij met de ontwikkelingen.
- waar mogelijk ondersteunen we partners met kennis over ons vakgebied
- we kunnen input leveren bij omgevingsvisie- en planvorming.
 De interne- en externe werkprocessen van de ODA zijn geoptimaliseerd. Dit gaat
om de eigen werkprocessen en ook de gezamenlijke werkprocessen met
(keten)partners.
3. Wat mag het kosten?
Om de implementatie van de Omgevingswet in 2022 te laten slagen en door te
ontwikkelen is besloten om een projectbudget Omgevingswet van 2% van de loonsom
vrij te maken voor 2 jaar ter dekking van de algemene kosten van de ODA zelf.
De werkzaamheden waarvoor de partners een beroep doen op de ODA, zoals het
gezamenlijke project omgevingswet, worden via Programma 3, advies, bij de partners in
rekening gebracht.
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VI.

DE PARAGRAFEN

Inleiding
In het Besluit Begroting en Verantwoording zijn zeven verplichte paragrafen opgenomen
voor provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn niet
allemaal relevant voor de omgevingsdienst Achterhoek. Om die reden zijn de paragrafen
lokale heffingen, grondbeleid en verbonden partijen achterwege gelaten.
De
1.
2.
3.
4.

volgende paragrafen worden achtereenvolgens behandeld:
Bedrijfsvoering
Risicobeheer en weerstandsvermogen
Financiering
Onderhoud kapitaalgoederen

1. PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING
Kwaliteit
Voor de beoordeling van kwaliteit zijn de kwaliteitscriteria 2.2 de uitgangspunten.
Periodiek worden zowel de procescriteria als de criteria voor de kritieke massa (op basis
van capaciteit, kennis en ervaring van de medewerkers) gemonitord. Daaruit blijkt dat we
aan veel maar niet altijd alle kwaliteitscriteria volledig voldoen. We hebben ons als doel
gesteld om robuust te zijn op alle deskundigheidsgebieden waarvoor de ODA aan de lat
staat. Daarnaast streven we ernaar dat onze medewerkers zoveel mogelijk individueel
voldoen. Ons opleidingsplan en andere acties zijn daarop gericht.
Informatiebeleid en ICT
De ODA heeft een aantal systemen in gebruik. Voorbeelden van deze systemen zijn een
vergunningen, toezicht- en handhavingssysteem), een systeem waar documenten worden
opgeslagen en een systeem die de informatie van de ODA op de kaart toont. Al deze
systemen staan in verbinding met elkaar. De komst van de Omgevingswet en de huidige
AVG wetgeving stellen specifieke eisen aan enerzijds gegevensuitwisseling en anderzijds
aan het beheer van gegevens. Om aan de regelgeving te kunnen voldoen zijn er
regelmatig aanpassingen aan de systemen nodig.
Binnen het Gelders Stelsel is er een kernregistratie waarmee we binnen Gelderland
informatie over bedrijven uitwisselen. Dit centrale systeem kan ook gebruikt worden voor
koppelingen met bijvoorbeeld landelijke gegevensbanken, zoals Inspectieview Milieu
(IVM). Bij de aanschaf van een nieuw systeem wordt ook steeds gekeken naar wat er
gezamenlijk binnen het stelsel kan worden opgepakt.
Organisatieondersteuning
De ondersteuning is nu deels belegd bij 4 partners. Dit is vastgelegd in
dienstverleningsovereenkomsten met een relatief korte looptijd. Dit om telkens te
beoordelen of de samenwerking met de huidige partners nog wel de beste keuze is. Een
korte looptijd houdt andere opties voor de toekomst open.
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PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING
De wereld om ons heen verandert snel. Dat betekent dat er altijd ontwikkelingen zijn
waar geen rekening mee is gehouden. Neem als voorbeeld de corona. Deze
ontwikkelingen kunnen geld kosten. Het is daarom verstandig financiële middelen te
reserveren voor eventuele tegenvallers.
Hoeveel we moeten reserveren hangt af van de risico’s die we lopen.
Het algemeen Bestuur van de ODA heeft daartoe in november 2015 een notitie
vastgesteld waarin de risico’s en de benodigde weerstandscapaciteit zijn bepaald.
Overigens merken we dat het benoemen van de risico’s al helpt bij het beperken van de
gevolgen. We letten meer op de mogelijke risico’s en proberen eerder in te grijpen.
Definities
Hieronder worden de begrippen weerstandscapaciteit, risico en weerstandsvermogen
gedefinieerd. Voor de begrippen bestaan soms meerdere definities. Er is steeds gekozen
voor de definitie die het meest algemeen in gebruik is of die het beste bij de ODA past.
Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de ODA
beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken, zonder
dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het gaat om die posten
waaruit tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zoals de algemene reserve.
Onderscheid wordt gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit.
Onder incidentele weerstandscapaciteit wordt verstaan de capaciteit die de organisatie
heeft om eenmalige tegenvallers op te vangen. Onder structurele weerstandscapaciteit
verstaan we middelen die permanent inzetbaar zijn om structurele tegenvallers op te
vangen.
Risico
Een risico is een onzekere en ongewenste gebeurtenis die een nadelig effect kan hebben
op de ODA, de doelen die zijn gesteld of de financiële positie van de ODA.
Weerstandsvermogen
De beschikbare weerstandscapaciteit afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit
noemen we ‘weerstandsvermogen’. Het weerstandsvermogen is toereikend wanneer
financiële tegenvallers goed opgevangen kunnen worden.
Anders gezegd: Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de financiële positie van
een organisatie is. Door voldoende aandacht aan het weerstandsvermogen te besteden,
kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen of een
hogere bijdrage van de deelnemers.
Om het weerstandsvermogen objectiever te kunnen beoordelen is door het Nederlands
Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) een waarderingstabel ontwikkeld:
Waarderingscijfer
A
B
C
D
E
F

Ratio weerstandsvermogen
Groter dan 2,0
Groter dan 1,4 maar kleiner dan 2,0
Groter dan 1,0 maar kleiner dan 1,4
Groter dan 0,8 maar kleiner dan 1,0
Groter dan 0,6 maar kleiner dan 0,8
Kleiner dan 0,6

Betekenis
Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

Bepaling weerstandscapaciteit ODA
De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten,
die onverwacht en substantieel zijn, op te vangen. Binnen de ODA kan de beschikbare
weerstandscapaciteit uit twee posten worden berekend:
 Post onvoorzien (structurele weerstandscapaciteit, begroting 2022: € 65.000)


Algemene reserve (incidentele weerstandscapaciteit, stand 1-1-2020: € -389.000);
Conform AB-besluit is over 2020 een bedrag toegevoegd aan de algemene reserve.
Hierdoor bedraagt de actuele algemene reserve € 107.000.
18

Welk bedrag is er met de risico’s gemoeid?
Om tot een waardering van een risico te komen moeten de (financiële) gevolgen/impact
van een risico worden geschat. Vaak is niet exact aan te geven wat de omvang van een
risico in financiële zin zal zijn. Daarom maken we gebruik van onderstaande tabel:

Klasse
1
2
3
4
5

Omvang
€0-€25.000
€25.000-€75.000
€75.000-€200.000
€200.000-€500.000
> €500.000

Hoe groot is de kans dat het risico zich voordoet?
Voor elk risico is een inschatting gemaakt van de kans dat zich een risico voordoet.
Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende kans-klasse indeling:

Klasse
1
2
3
4
5

Waarschijnlijkheid
Zeer klein
Klein
Gemiddeld
Groot
Zeer groot

Kans
10%
30%
50%
70%
90%

Referentiebeeld
1 keer per 10 jaar of >
1 keer per 5-10 jaar
1 keer per 2-5 jaar
1 keer per 1-2 jaar
1 keer per jaar of <

Inventarisatie van de risico’s
Afspraken dienstverleningsovereenkomsten
Met de deelnemers worden afspraken gemaakt over de dienstverlening en de
informatievoorziening over en weer voor de taakuitoefening. Afwijkende situaties per
deelnemer kunnen de efficiency-doelstellingen onder druk zetten of kan leiden tot te
weinig werk per medewerker. Het is ook van belang de afspraken met de andere ’OD’s
juridisch goed te verankeren.
Het risico bestaat uit dat er meer uren noodzakelijk zijn om de taken uit te voeren
waardoor minder vraag naar producten ontstaat dan verwacht. Door regelmatig overleg
met de partners wordt de kans hierop risico verkleind. Het risico schatten we op € 50.000
(klasse 2) en de kans dat zich dit voordoet op 30% (klein).
Taakuitvoering
Hieronder verstaan we het risico van aansprakelijkheidsstelling bij de reguliere
taakuitoefening. Hiervoor zijn de gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen gesloten.
Het restrisico bestaat uit het betalen van schadevergoedingen waarbij het eigen risico
voor de ODA blijft. Het volgen van de werkprocessen verkleint het risico.
We schatten de omvang op € 12.500 (klasse 1) en de kans dat zich dit voordoet op 10%
(zeer klein)
Calamiteit bij bedrijf
De ODA kan verwijt krijgen niet goed te hebben gehandeld, nalatig te zijn geweest of
onvoldoende te hebben gecommuniceerd tijdens of na een calamiteit. Ook is het mogelijk
dat de ODA het verwijt krijgt dat ze vooraf (dus voordat de calamiteit plaats vond) niet
goed heeft gehandeld.
Het vertrouwen in de ODA bij opdrachtgevers en burgers neemt af; schadeclaims en
negatieve pers. Voor financiële consequenties zie taakuitvoering.
Als beheersingsmaatregel stellen we hier tegenover het opstellen van een
communicatieplan/protocol hoe te handelen bij calamiteiten, praktijksituaties simuleren,
kwaliteitsborging producten en kennis blijven delen binnen omgevingsdiensten en met de
partners. Het (rest)risico schatten we daarmee op nihil.
Rechtmatigheid
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Het niet voldoen aan de rechtmatigheidseisen kan leiden tot juridische procedures en
claims.
De ODA wordt geacht rechtmatig, d.w.z. overeenkomstig wet- en regelgeving te
handelen en moet daarin de opdrachtgevers adviseren. Het onvoldoende rechtmatig
functioneren doet afbreuk aan het imago en het vertrouwen in de ODA.
Bovendien vormt het rechtmatigheidsaspect onderdeel van de accountantscontrole en de
accountantsverklaring. We schatten het (rest)risico op nihil.
Bezuinigingen bij de deelnemers
Het risico is dat het rijk bezuinigt op provinciale- en gemeentelijke uitkeringen
(Provinciefonds /Gemeentefonds) en/of dat de partner zelf bezuinigingsmaatregelen
doorvoert. Voor de ODA bestaat het risico dat provincie en gemeenten een deel van de
rijks- of eigen bezuinigingen afwentelen op de ODA. In de eind 2016 vastgestelde
verrekensystematiek zijn onder meer afspraken gemaakt, hoe we met tekorten omgaan
wanneer deze worden veroorzaakt door bezuinigingen bij de partner.
Het (rest)risico voor de ODA schatten we daarmee op nihil.
Loon- en prijsontwikkelingen
Hoe de daadwerkelijke salarisontwikkeling in 2022 zal zijn is nog niet duidelijk en dat
geeft dan een risico. We schatten het risico op € 137.500 (klasse 3) en de kans dat zich
dit voordoet op 50% (gemiddeld).
Eigen risico voor werknemersverzekeringen
De ODA is eigen risico drager voor de ziektewet, ww en premiedifferentiatie voor WGA
(Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten).
De ODA betaalt het eigen risico en de premiedifferentiatie indien een medewerker ziek
wordt, verplicht uit dienst gaat of in de WGA komt.
We schatten het risico op € 50.0000 (klasse 2) en de kans dat zich dit voordoet op 50%
(gemiddeld)
Ziekteverzuim
In de berekening van de productieve uren is rekening gehouden met 5,4% ziekteverzuim.
Dit betreft alle ziekteverzuim, dus niet alleen het langdurig, maar ook het kortdurende
ziekteverzuim. We volgen het landelijk gemiddelde voor openbaar bestuur en
overheidsdiensten (circa 5,4%; bron CBS We schatten het risico voor langdurig zieken op
€ 50.000 (klasse 2) en de kans dat zich dit voordoet op 50% (gemiddeld).
Werkkostenregeling
Op 1 januari 2015 is de werkkostenregeling in werking getreden. Deze regeling begrenst
het maximaal te besteden bedrag aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de
werknemers. Boven de vrije ruimte is loonbelasting in de vorm van een eindheffing van
80% verschuldigd. Deze regeling kan financiële gevolgen hebben voor de loonkosten. We
gaan daar vooralsnog niet van uit.
De zogenaamde vrije loonruimte waarbinnen de ODA belastingvrije vergoedingen en
verstrekkingen mag doen is voor 2021 becijferd op ca. € 50.000. Mocht dit "forfait"
worden overschreden dan is over elke € 1.000 overschrijding € 800 (80%) belasting
verschuldigd. Bij de invoering van het IKB zijn er afspraken gemaakt op basis waarvan de
ODA deels kan sturen op de benutting van de vrije ruimte.
We schatten het risico in op € 12.500 (klasse 1) en de kans dat zich dit voordoet op 30%
(gemiddeld).
BTW
Het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) is per 2015 gekoppeld aan de
accrespercentages zoals deze volgen uit de normeringssystematiek voor het
gemeentefonds. Het plafond wordt aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties)
die gepaard gaan met onttrekkingen of toevoegingen aan het BCF. Als het plafond
overschreden wordt komt het verschil ten laste van het gemeentefonds. Het risico is dat
de gemeenten deze overschrijding (deels) gaan afwentelen op de ODA en daardoor
minder producten gaan afnemen.
Vooralsnog schatten we dit risico op nihil
20

Vennootschapsbelastingplicht
Met ingang van 1 januari 2016 worden ook de lokale overheden belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting. Dit geldt in beginsel ook voor de gemeenschappelijke regelingen
zoals de ODA. In 2016 zijn door de Omgevingsdiensten afspraken gemaakt met de
Belastingdienst. De inschatting is dat de kans dat ODA vennootschapsbelasting moet
betalen zeer klein is.
Productenboek
Het risico is dat de gehanteerde normen in het productenboek afwijken af van de
werkelijkheid waardoor de kosten per product hoger of lager zijn dan vooraf verwacht.
Het is zaak de normen regelmatig te toetsen en bij te stellen waar nodig
We schatten het risico op € 50.000 (klasse 2) en de kans dat zich dit voordoet op 30% (klein).

Automatisering
Het risico is productieverlies door uitval en reparatie van de verschillende systemen
waardoor meer uren noodzakelijk zijn om de taken te verrichten dan waarmee rekening
is gehouden. We schatten het risico op € 12.500 (klasse 1) en de kans dat zich dit
voordoet op 50% (gemiddeld).
Aanbestedingen
Het risico is dat aanbestedingen niet worden uitgevoerd volgens vastgesteld (Europese en
ODA) inkoop- en aanbestedingsbeleid waardoor financiële middelen zijn benodigd voor
rechtszaken en de consequenties van deze rechtszaken. In 2017 zullen de nodige
stappen worden gezet, zodat de risico’s op onrechtmatige aanbestedingen zullen worden
verkleind. De stappen bestaan uit het verkennen van de mogelijkheden van de
inhuuroptie op werkeningelderland.nl en het participeren in een Europees
aanbestedingsinitiatief van de gemeente Putten.
We schatten het risico op € 137.500 (klasse 3) en de kans dat zich dit voordoet op 10%
(klein).
Outputmodel (medewerkers)
Het outputmodel vanaf 2017 vergt een geheel andere strategie in de bedrijfsvoering dan
we tot dusverre gewoon zijn. De ODA wordt tot op zekere hoogte afhankelijk van de
vraag van onze klanten (lees: de partners). Ook voor de medewerkers betekent dit een
omslag. We zullen hiermee ervaring moeten opdoen.
Het beleid van onze partners kan leiden tot meer of minder vraag naar producten,
incidenteel maar wellicht ook structureel. Het zal niet altijd vanzelfsprekend zijn dat de
vraag naar de (soort) producten overeenkomt met de beschikbare capaciteit.
We zullen daarop tijdig moeten inspelen. De strategische personeelsplanning die
regelmatig bijgesteld wordt, kan ons daarbij uitstekend van dienst zijn.
We schatten het risico op € 50.000 (klasse 2) en de kans dat zich dit voordoet op 30%
(klein).
Gelders Stelsel
Op dit moment vindt er onderzoek plaats vanuit de cie Van Aartsen. Mogelijk leidt dat tot
verbeterplannen en/of maatregelen voor het Stelsel wat tot extra kosten kan leiden voor
de ODA. We schatten het risico op € 12.500 en de kans dat zich dit voordoet op 70%
(groot).
Omgevingswet
De invoering van de omgevingswet kan tot een andere taakverdeling tussen gemeenten,
provincie en de ODA leiden. Het is zowel mogelijk dat dit tot meer als tot minder taken
voor de ODA leidt. Het risico schatten we daarom op nihil.
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Datalekken
Iedereen heeft recht op eerbiediging en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en
een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De regels hiervoor zijn vastgelegd
in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hierin staat dat persoonsgegevens
moeten worden beveiligd tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking. Een datalek
moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een
aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van
persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van
persoonsgegevens. Het datalek moet daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene
indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke
levenssfeer. Bij overtreding van de meldplicht datalekken uit de Wbp kan de Autoriteit
Persoonsgegevens een bestuurlijke boete opleggen. We schatten het risico op € 137.500
(klasse 3) en de kans dat zich dit voordoet op 10% (zeer klein)
Financieel effect van deze risico’s
We willen het totale financiële effect van deze risico’s weten. Dit hebben we nodig om
vast te stellen of onze financiële buffer voldoende is. In de volgende tabel wordt het
financieel effect berekend.
Niet alle risico’s komen tegelijk voor. Ook zijn de gevolgen van de risico’s niet altijd
maximaal. Het geld dat nodig is om de risico’s op te kunnen vangen is daarom minder
dan alle risico’s bij elkaar opgeteld. Een praktische methode om het effect te berekenen
is het maximale risico te vermenigvuldigen met de kans dat het risico zich voordoet. We
noemen dit het kwantificeren van de risico’s. In de tabel kwantificering risico’s zijn de
eerder genoemde risico’s gekwantificeerd.
Risico

Geschatte
omvang

Geschatte kans Financieel
(in %)
effect van de
risico's

Afspraken dienstverleningsovereenkomsten

€ 50.000

30%

€ 15.000

Taakuitvoering

€ 12.500

10%

€ 1.250

Calamiteit bij bedrijf

nihil

0

€0

Rechtmatigheid

nihil

0

€0

€0

0%

Bezuinigingen bij de deelnemers
Loon- en prijsontwikkelingen

€0

€ 137.500

50%

€ 68.750

Eigen risico voor werknemersverzekeringen

€ 50.000

50%

€ 25.000

Ziekteverzuim

€ 50.000

50%

€ 25.000

W erkkostenregeling

€ 12.500

30%

€ 3.750

BTW

nihil

€0

Vennootschapsbelastingplicht

nihil

€0

Productenboek

€ 50.000

30%

Automatisering

€ 12.500

50%

€ 6.250

€ 137.500

10%

€ 13.750

Outputmodel

€ 50.000

30%

€ 15.000

Gelders Stelsel

€ 12.500

70%

€ 8.750

Omgevingsw et

€0

Aanbestedingen

Datalekken
Totaal

€ 137.500

€ 15.000

0%

€0

10%

€ 13.750
€ 211.250

In de becijfering is rekening gehouden met de kans dat een risico zich voordoet.
Het gaat dan om de individuele risico’s en de kans dat dit (individuele) risico zich
periodiek voordoen. De kans dat alle risico’s zich op enig moment tegelijkertijd
voordoen is o.i. aanzienlijk lager.
Daartoe hanteren we een dempingfactor van 0,5.
Het totaal van de financiële risico’s komt daardoor op € 106.000.
We verwachten overigens dat (een deel van) de geformuleerde risico’s de komende jaren
afnemen waardoor de ratio / het weerstandsvermogen zal toenemen.
Weerstandsvermogen
Zoals hierboven becijferd, beloopt de benodigde weerstandscapaciteit € 106.000.
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De beschikbare weerstandscapaciteit is € 172.000.
Gebruiken we de formule en waarderingstabel (zie hiervoor) dan ziet dit er als volgt uit:
Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit
------------------------------------Benodigde weerstandscapaciteit

In bedragen: € 172.000 / € 106.000 = 1,62
Waarderingscijfer: B
Betekenis: Ruim Voldoende
Uit de analyse blijkt dat het weerstandsvermogen Ruim Voldoende is.
Kengetallen

Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen. Doel
van deze kengetallen is inzicht te verschaffen of de begroting structureel en
duurzaam in evenwicht is.
Kengetallen (in procenten)

2020

2021

2022

Jaarrek

Begroting

Begroting

1a. Netto schuldquote

-3

4

4

1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-3

4

4

2. Solvabiliteitsrisico

25

9

12

3. Structurele exploitatieruimte

-1

0

0

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

4. Grondexploitatie
5. Belastingcapaciteit

De netto schuld quote en de netto schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen geven inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen
middelen.
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de ODA in staat is aan haar
financiële verplichtingen te voldoen. Het percentage is relatief laag. Dit komt met
name door een hoog bedrag aan kortlopende passiva en een laag eigen vermogen.
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt
het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Aangezien de
geraamde structurele lasten in evenwicht zijn met de geraamde structurele baten is
er geen structurele exploitatieruimte.
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2. PARAGRAAF FINANCIERING
Treasuryfunctie
De wet Financiering decentrale overheden (FIDO) verplicht de gemeenschappelijke
regeling richtlijnen vast te stellen voor het beheer van de geldstromen en de risico’s die
daaraan zijn verbonden. De treasuryfunctie maakt onderdeel uit van de ondersteunende
financiële diensten die de gemeente Berkelland voor de Omgevingsdienst Achterhoek
verricht.
Risicobeheer
De ODA heeft een eenvoudige rol op treasurygebied. De behoefte is:
 het aantrekken van langlopende geldleningen voor investeringen ten behoeve van de
bedrijfsvoering;
 het overbruggen van de mate van bevoorschotting door de deelnemers.
Zodra grotere investeringen in de bedrijfsvoering worden gedaan ontstaat behoefte aan
een langlopende financiering.
Ook de ODA heeft te maken met het zogenaamde “schatkistbankieren”. De
rekeningcourant tegoeden van de ODA bij de Bank Nederlandse Gemeenten worden
dagelijks afgeroomd ten gunste van ’s-Rijks kas.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag
worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Volgens de Wet Financiering
Decentrale Overheden (FIDO) bedraagt de kasgeldlimiet 8,2% van het totaal van de
lasten van de primitieve begroting. De totale lasten belopen € 8.387.000. De
kasgeldlimiet bedraagt voor 2021: € 688.000.
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3. PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
De paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” heeft tot doel aan te tonen hoe de ODA de
instandhouding van haar kapitaalgoederen waarborgt.
Kapitaalgoederen zijn aankopen die een meerjarig gebruik dienen en die we meestal
aanduiden als investeringen. Artikel 3 van de financiële verordening bepaalt dat nieuwe
investeringen in de begroting moeten worden vermeld.
Voor het up-to-date houden van software zijn zoveel mogelijk onderhoudscontracten
afgesloten met de leveranciers. De hieraan verbonden kosten worden geacht te zijn
begrepen in de vergoeding welke de ondersteunende partner ontvangt van de ODA.
Voor investeringen hanteren we de volgende afschrijvingstermijnen.
hardware:
3 jaar
software:
5 jaar
dienstvervoermiddelen: 7 jaar
Overigens bepaalt de financiële verordening (artikel 7) dat materiële vaste activa met
economische waarde lineair worden afgeschreven.
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VII.

DE FINANCIËLE BEGROTING

Overzicht van lasten en baten
Onderstaand de financiële begroting 2022 van de ODA met toelichting.
Omschrijving
x € 1.000

2020

2021

2022

Realisatie

Begroting

Begroting

LASTEN
1

Personele kosten/Inhuur en diensten derden

2

Organisatiekosten

6.007

5.937

6.029

557

643

3

Organisatieontwikkeling en SPP

713

47

105

107

4
5

Bovenregionale taken

651

813

821

Organisatie ondersteuning

656

630

652

6

Algemene lasten
Totaal Lasten

0

64

65

7.918

8.192

8.387

BATEN
21

Bijdragen van derden

374

108

106

25

Bijdragen deelnemers

8.082

8.084

8.281

Totaal Baten

8.456

8.192

8.387

538

0

0

0

0

538

0

0

Resultaat voor bestemming
26

Mutaties reserves
Resultaat na bestemming (+ is voordelig)

Toelichting financiële begroting
LASTEN
Conform de vastgestelde begrotingsuitgangspunten zijn de salarislasten verhoogd met
1,5%. De overige kosten zijn eveneens geïndexeerd met 1,5%. Overige mutaties
ontstaan vanuit ontwikkelingen die hieronder verder toegelicht worden.
1. Personeelskosten/Inhuur derden (€ 6.029.000)
De loonsom bestaat uit de loonsommen van het management, de
managementondersteuning en van de primaire processen vergunningverlening,
advies en toezicht en handhaving. Daarnaast bestaan de kosten uit de externe inhuur
en diensten derden, de zgn. flexibele schil. Deze flexibele schil hebben we nodig om
verschillen in de vraag te kunnen opvangen voldoen en daarin flexibel mee te
bewegen. In de kosten is rekening gehouden met een afname van werkzaamheden
(0,5 fte) agv de overgang complexe handhaving. Naast de indexatie is rekening
gehouden met toe te kennen periodieken.

2. Organisatiekosten (€ 713.000)
De organisatiekosten bestaan uit personele organisatiekosten (opleidingen,
bedrijfskleding, personeelsbijeenkomsten enz.) en bedrijfsvoeringskosten
(verzekeringen, accountant, abonnementen, ICT licenties).
Naast de indexatie zijn de kosten verhoogd voor software licenties gevelcontroles en
verplichte aansluitkosten inspectieview.
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3. Organisatieontwikkeling en strategische personeelsplanning (€ 107.000)
Betreft het beschikbare budget voor organisatieontwikkeling voor 2022. Het betreft
budget voor verbetering van werkprocessen, veelal ICT gerelateerd. De gezamenlijke
projectkosten I-GO, worden hieruit gedekt.
4. Bovenregionale taken (€ 821.000)
Een aantal bovenregionale taken is belegd bij verschillende omgevingsdiensten.
Hieronder een overzicht welke taken dit betreffen en welke omgevingsdiensten die
taken uitvoeren.
Bovenregionale taken
x € 1.000

2020

2021

Realisatie

2022

Begroting

Begroting

OD De Vallei - Kwaliteit en coördinatie stelsel

22

21

21

OD Rivierenland - Ketentoezicht

75

76

77

OD Veluwe en IJssel - Portaal en kenniscentrum
OD Regio Nijmegen - Complexe vergunningverlening
OD Regio Arnhem - Complexe handhaving,
meetdienst en bezwaar en beroep
OD Noord Veluwe - Bestuurlijke Strafbeschikking
Milieu

59

81

83

208

306

326

177

172

159

9

10

10

98

122

119

3

25

25

651

813

821

OD Achterhoek - Personeel en Organisatie
Diversen
Totaal

De bijdrage voor de stelseltaken liggen in lijn met de begroting 2021. De kosten voor
de ODRN en een gedeelte van de ODRA (bouwtaken) worden op basis van
daadwerkelijk afgenomen diensten doorbelast aan de partners.
5. Organisatie ondersteunende diensten (€ 652.000)
Ondersteunende dienst
x € 1.000
Berkelland - Financieel (beheer)
Bronckhorst - Facilitair, Huisvesting en Telefonisch
Informatie Punt
Doetinchem - Informatisering en automatisering en
archief
Lochem - Personeel (salarisadministratie en
organisatie)
Totaal

2020

2021

2022

Realisatie

Begroting

Begroting

35

42

43

158

173

153

432

384

424

31

32

32

656

630

652

De toename in de begroting 2022 is vooral zichtbaar bij hogere doorbelasting vanuit
ICT ondersteuning Doetinchem. Deze hogere kosten zijn al zichtbaar in de realisatie
2020 waarop we nu de begroting bijstellen.
6. Algemene lasten (€ 65.000)
De raming onder de algemene lasten bestaat uit een bedrag voor onvoorzien van
€ 65.000.
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BATEN
21. Bijdragen van derden (€ 106.000)
Het bedrag van € 106.000 is de bijdrage van de andere omgevingsdiensten voor de
stelseltaak P&O die bij de ODA is belegd.
25. Bijdragen deelnemers (€ 8.281.000)
De omzet bestaat uit de verwachte afname van de producten. Voor toezicht en
handhaving is de bijdrage in lijn met het handhaving uitvoeringsprogramma (Hup 2021)
die met de partners is besproken. Vergunningenverlening en specialismen zijn vraag
gestuurd en baseren we op verwachtingen gebaseerd op het verleden. Het blijft een
outputbegroting; er wordt uiteindelijk afgerekend op basis van de daadwerkelijke
afname. De bijdrage is bepaald aan de hand van een uurtarief van € 95,-.
Bijdrage partners per productgroep
Vergunningen

Toezicht &

Specialismen

Totaal

Handhaving

Aalten

146.500

277.800

33.800

458.100

Berkelland

277.500

747.700

335.400

1.360.600

Bronckhorst

285.600

622.900

89.500

998.000

Doetinchem

294.900

596.300

169.300

1.060.500

Lochem

172.300

452.000

66.200

690.500

Montferland

111.700

194.200

24.600

330.500

Oost Gelre

265.500

558.800

242.400

1.066.700

Oude Ijsselstreek

207.500

371.500

59.900

638.900

Winterswijk

120.900

394.800

157.800

673.500

Zutphen

145.000

381.600

79.300

605.900

0

359.100

38.500

397.600

2.027.400

4.956.700

1.296.700

8.280.800

Provincie/ODRA
Totaal

Afrekensystematiek
Iedere opdrachtgever betaalt uiteindelijk voor de producten die hij afneemt.
Indien aan het einde van het jaar ODA een positief of negatief resultaat behaalt, wordt de
vastgestelde verrekensystematiek toegepast.
Financiële Meerjarenbegroting 2022 – 2025
Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

x € 1.000
LASTEN
1

Personele kosten/Inhuur en diensten derden

6.029

6.029

6.029

6.029

2

Organisatiekosten

713

713

713

713

3

Organisatieontwikkeling en SPP

107

107

107

107

4

Bovenregionale taken

821

821

821

821

5

Organisatie ondersteuning

652

652

652

652

6

Algemene lasten

65

65

65

65

8.387

8.387

8.387

8.387

Totaal Lasten
BATEN
21

Bijdragen van derden

106

106

106

106

25

Bijdragen deelnemers

8.281

8.281

8.281

8.281

Totaal Baten
26

8.387

8.387

8.387

8.387

Resultaat voor bestemming

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

0

Resultaat na bestemming (+ is voordelig)

0

0

0

0
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Toelichting
Beleid
Het beleid zoals dat is geformuleerd in de begroting 2021 is vertrekpunt voor het
opstellen van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025.
Beleidswijzigingen waartoe wordt besloten na 1 januari 2021 worden via
begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting 2022 en volgende jaren.
Loon- en prijsontwikkelingen
Voor de jaren 2023 t/m 2025 zijn de lonen en prijzen constant verondersteld.
Overzicht van baten en lasten per taakveld
Met ingang van de begroting 2018 is het volgens het nieuwe BBV verplicht om een
overzicht van baten en lasten per taakveld op te nemen.
x € 1.000

Programmaplan
Programma 1 Vergunningverlening
Programma 2 Toezicht en handhaving
Programma 3 Advies
Programma 4 Stelseltaken
Eigen stelseltaak
Kosten Gelders stelsel van Omgevingsdiensten
Programma 5 Projecten
Overzichten
Overhead
Algemene dekkingsmiddelen
Bedrag onvoorzien
Heffing Vennootschapsbelasting
Saldo van baten en lasten
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Resultaat

Taakveld

Baten

7.4 Milieubeheer
7.4 Milieubeheer
7.4 Milieubeheer
7.4 Milieubeheer

€
€
€

2.027 €
4.957 €
1.297 €

1.053
2.895
952

€

102 €
€
4 €

120
701
-

€
€
€

2.601
65

8.387 €
- €
8.387 €

8.387
8.387

7.4 Milieubeheer

€

0.4 Overhead ondersteuning organisatie
0.5 Treausury
0.8 Algemene baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting
€
€
€

Lasten

De kosten van de ODA zijn verdeeld over de programma’s waarbij de directe kosten en
opbrengsten zijn toegerekend aan de programma. De overhead wordt afzonderlijk
gepresenteerd.
Overzichten overhead en onvoorzien

Overhead (x € 1.000)
Personeelskosten management en staf

Begr. 2022
1.129

Organisatiekosten

713

Inhuur organisatieontwikkeling

107

Organisatie ondersteuning

652

Overige
Totaal

Algemeen/onvoorzien (x € 1.000)

2.601

Begr. 2022

Onvoorzien

65

Totaal

65
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Geprognosticeerde balans
De uiteenzetting van de financiële positie bevat naast een overzicht van de geraamde
baten en lasten per programma ook een geprognosticeerde begin- en eindbalans voor het
begrotingsjaar.
ACTIVA

Ultimo 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Vaste activa
Financiële activa
-

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

2

2

Totaal vaste activa

2

2

2

2

Vlottende activa
Voorraden
-

Onderhanden werk

486

500

500

486

500

500

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:
-

Vorderingen op openbare lichamen

-

Rekening courant verhouding met het Rijk

-

Overige vorderingen

491

320

320

1.494

332

360

1.985

652

680

Liquide middelen:
-

Banksaldi

2
2

Overlopende activa:
-

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen
voorschotbedragen die ontstaan door voor financiering op uitkeringen
met een specifiek bestedingsdoel

- vooruitbetaalde bedragen

41

28

28

12
53

28

28

Totaal vlottende activa

2.526

1.180

1.208

TOTAAL ACTIVA

2.528

1.182

1.210

PASSIVA

Ultimo 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Vaste Passiva
Eigen vermogen:
-

Algemene reserve

107

106

150

-

Bestemmingsreserves

0

0

0

-

Gerealiseerd resultaat

538
76

60

Voorzieningen

80

Totaal vaste passiva

725

182

210

Vlottende Passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:
-

Banksaldi

-

Crediteuren

-

Overige schulden

0

0

0

266

350

350

1.537

650

650

Overlopende passiva
-

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die
dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

-

Nog te betalen bedragen

Totaal vlottende passiva

1.803

1.000

1.000

TOTAAL PASSIVA

2.528

1.182

1.210
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VIII. BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR
Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek;
gelezen het voorstel van de Dagelijks Bestuur van xx-xx-2021;

BESLUIT:
1. De begroting 2022 vast te stellen.
2. Het tarief voor 2022 vast te stellen op € 95 per uur en dit tarief te verwerken in de
normproducten.
3. De meerjarenraming 2023 – 2025 voor kennisgeving aan te nemen.
4. De bevoorschotting overeenkomstig bijlage 1 vast te stellen.
5. Het dagelijks bestuur te machtigen over de post onvoorzien (€ 65.000) te beslissen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 30-06-2021.

De secretaris,

De voorzitter,

Ir. P.G.M. van Oosterbosch

drs. J.H.A. van Oostrum
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Bijlage 1: Bevoorschotting door de partners 2022

Vergunningen

Toezicht &

Specialismen

Totaal

Handhaving

Aalten

146.500

277.800

33.800

458.100

Berkelland

277.500

747.700

335.400

1.360.600

Bronckhorst

285.600

622.900

89.500

998.000

Doetinchem

294.900

596.300

169.300

1.060.500

Lochem

172.300

452.000

66.200

690.500

Montferland

111.700

194.200

24.600

330.500

Oost Gelre

265.500

558.800

242.400

1.066.700

Oude Ijsselstreek

207.500

371.500

59.900

638.900

Winterswijk

120.900

394.800

157.800

673.500

Zutphen

145.000

381.600

79.300

605.900

0

359.100

38.500

397.600

2.027.400

4.956.700

1.296.700

8.280.800

Provincie/ODRA
Totaal

De termijnen worden bij aanvang van het kwartaal als voorschot opgevraagd als volgt:
Per
Per
Per
Per

1-01-2020
1-04-2020
1-07-2020
1-10-2020

cumulatief 25%
cumulatief 60%
cumulatief 80%
cumulatief 100%

Mocht er sprake zijn van een begrotingswijziging dan worden de voorschotten herzien
aan de hand van de gewijzigde bijdrage per partner.
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1 Bijlage 4 - ODA-infographic 2020

GELUID
GEUR

ASBEST

BODEM

TOEKOMSTBESTENDIGE
VEEHOUDERIJ

ZEER
ZORGWEKKENDE
STOFFEN

KLIMAAT
ENERGIE
DUURZAAMHEID

ONDERMIJNING
MILIEUCRIMINALITEIT

Professionele uitvoeringsorganisatie voor vergunningverlening
milieu, toezicht en handhaving (VTH) en advies.
Bekijk hier
wat er
is gebeurd
in 2020

SAMENWERKING MET DE 10 PARTNERGEMEENTEN,
PROVINCIE GELDERLAND, VNOG, GGD EN WATERSCHAP
• Afstemming en optimalisatie van werkprocessen
• Advisering

KWALITEIT EN EFFICIENCY IN DIENSTVERLENING
• Rapportages op hoog niveau
• Standaardisering van werkprocessen
• Goed opgeleide medewerkers

INVOERING OMGEVINGSWET

>>

• Voorbereiding voor de invoering in 2022
• Ingebruikname Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
• Eenduidige regelgeving

>>

GELUID
GEUR

ASBEST

BODEM

TOEKOMST
BESTENDIGE
VEEHOUDERIJ

ZEER
ZORGWEKKENDE
STOFFEN

KLIMAAT
ENERGIE
DUURZAAMHEID

ONDERMIJNING
MILIEU
CRIMINALITEIT

• Meer inzicht in gebruik
bij bedrijven
• Kennisontwikkeling
• Knelpunten signaleren
en oplossen

• 3 46 controles energie
besparing (Erkende
Maatregelenlijsten
Energiebesparing)
• 60% van de hiertoe
verplichte bedrijven
voldoet aan informatie
plicht energiebesparende
maatregelen
• Adviseren bij regionale
en lokale initiatieven

• Werkzaamheden bij
6 drugslabs
• 7 integrale controles met
politie en andere hand
havingspartners
• 77 strafrechtelijke onder
zoeken, 17 proces-verbalen
en 7 strafrechtelijke waar
schuwingen

Onze thema’s in 2020

• Adviesrapport aanpak
overlast houtstook door
particulieren
• Meerderheid klachten
over geur en geluid
• Door Corona minder
evenementengeluid

• Structureel asbesttaken
voor 6 gemeentes
• Hulp bij 9 asbestbranden
• Aanpakken van illegale
asbestverwijdering

• Actualisatie Achterhoekse
bodemkwaliteitskaart
• Inventarisatie voormalige
stortplaatsen en lood
locaties
• Nota bodembeheer is
opgesteld

• Actualisatie vergunningen
Agrarische IPPC bedrijven
• Controles bij 556 deel
nemers stoppersregeling
intensieve veehouderij
• Wijziging stikstofbeleid en
-regelingen

1 Bijlage 5 - Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 begroting 2022

Provinciale Staten van Gelderland en de gemeenteraden van
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem,
Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek,
Winterswijk en Zutphen

Onderwerp:

Jaarstukken 2020 en begroting 2022
Geachte leden van Provinciale Staten en leden van de gemeenteraad,
Inleiding
De ODA draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving in
de Achterhoek. Dit wordt onder andere bereikt door onze inzet namens onze
partners voor bedrijven en inwoners met vergunningverlening, advisering,
toezicht en handhaving.
U ontvangt van ons de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 van de
Omgevingsdienst Achterhoek. Aan de jaarstukken hebben we een infografic
toegevoegd die in 2 pagina’s op hoofdlijnen inzicht geeft in de taakvelden
van de ODA met enkele voorbeelden van wat we bereikt hebben in 2020.
Jaarstukken 2020
De jaarstukken 2020 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.
Onze accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en akkoord bevonden
maar met een beperking op rechtmatigheid. Deze beperking houdt verband
met de inzet van inhuur. Deze werkzaamheden zullen dit jaar opnieuw
aanbesteed worden. De accountantsverklaring is bijgevoegd. De
jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 538.000.

Datum
01-04-2021
Pagina
1 van 3
Behandeld door
J. Zwart
Johannes.zwart@odachterhoek.nl
Postadres en e-mail
Omgevingsdienst Achterhoek
Postbus 350
7000 AJ Doetinchem
Afschrift aan
- Archief
Bijlage
I.
II.
III.
IV.

Jaarstukken 2020
Goedkeurende
verklaring accountant
Begroting 2022
Infografic

Voor de ODA was 2020 een jaar waarin we geconfronteerd werden met
corona. Dat had grote gevolgen voor allerlei geplande activiteiten waarvan
het de grote vraag werd of die doorgang konden krijgen. Daar hebben we zo
goed mogelijk op proberen te sturen door onze inzet flexibel mee te laten
bewegen zonder daarbij de benodigde kwaliteit uit het oog te verliezen.
De ODA werkt op basis van outputfinanciering en verkrijgt haar baten uit
daadwerkelijk afgenomen producten en diensten door de partners. De ODA
sluit 2020 financieel positief af. Het positieve resultaat is een combinatie
van lagere kosten en hogere opbrengsten. Lagere kosten zijn ontstaan
doordat activiteiten geen doorgang hebben gehad, met name opleidingen.
Opbrengsten zijn incidenteel hoger doordat we dit jaar goed in staat zijn
geweest onze medewerkers op betaalde werkzaamheden in te zetten niet
alleen bij onze partners maar ook daar buiten. Die werkzaamheden hebben
we gezocht om mogelijke terugloop van werk voor vergunningen en
adviezen op te vangen. Er was een incidentele meevaller met betrekking tot
een alsnog verkregen subsidie Externe Veiligheid.

De Omgevingsdienst Achterhoek voert de milieu- en specialistische omgevingstaken uit voor de
Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland.

Omgevingsdienst Achterhoek
www.odachterhoek.nl

Begroting 2022
De begroting 2022 is opgesteld in lijn met die van 2021. Het activiteiten
niveau blijft daarmee voor de meeste partners gelijk. Wel zijn op initiatief
van de Provincie de taken voor complexe handhaving voor bedrijven onder
provinciaal bevoegd gezag, gecentraliseerd bij de omgevingsdienst Arnhem.
Op dit onderdeel is de begroting licht naar beneden bijgesteld.

Datum
02-04-2020
Pagina
2 van 2

Tarief 2022
Het uurtarief voor 2022 is begroot op € 95. Dit tarief wordt gebruikt voor
het doorrekenen van de normproducten aan de partners.
Zienswijzen
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 en 29 van de
gemeenschappelijke regeling ODA stellen wij u graag in de gelegenheid uw
zienswijzen op de voorliggende stukken aan ons kenbaar te maken op
uiterlijk 21 mei 2021.
De jaarstukken 2020 en de begroting 2022 zullen worden behandeld in de
vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2020.
Op grond van artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling ODA dient de
de begroting 2022 door u voor een eenieder ter inzage worden gelegd en
algemeen verkrijgbaar te worden gesteld. Van de terinzagelegging en de
verkrijgbaarstelling dient openbaar kennis te worden gegeven.
Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur

Petra G.M. van Oosterbosch
directeur Omgevingsdienst Achterhoek

Omgevingsdienst Achterhoek
www.odachterhoek.nl

De Omgevingsdienst Achterhoek voert de milieutaken uit voor de Achterhoekse gemeenten en
de provincie Gelderland.

1 Bijlage 6 - Brief van gemeenteraad aan ODA

Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst
Achterhoek
Mevrouw P.G.M. van Oosterbosch
Postbus 350
7000 AJ DOETINCHEM

Zaaknummer :
Onderwerp :
Verzonden :

C: W.M. Meijer
T: 0545-250 250
E: info@gemeenteberkelland.nl
Bezoekadres: Marktstraat 1, Borculo

180487
Geen zienswijze op begroting 2022

Geacht dagelijks bestuur,
Op 2 april heeft u ons de jaarstukken 2020 en begroting 2022 toegezonden. Wij hebben kennis
genomen van de stukken en besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid om hiertegen
zienswijze in de dienen.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de heer W.M. Meijer, telefoonnummer 0545-250 250.
Met vriendelijke groet,
de griffier

de burgemeester,

J.A. Bannink

drs. J.H.A. van Oostrum

Kopie aan:
- Archief
- Team opdrachtgeversschap / de heer M. Meijer
- Team bestuursondersteuning / de heer K. Kelly

Gemeente Berkelland, Postbus 200, 7270 HA BORCULO T: 0545-250 250 E: info@gemeenteberkelland.nl
www.gemeenteberkelland.nl, Bank Nederlandse Gemeenten: IBAN: NL35BNGH0285112600 BIC: BNGHNL2G
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Besluit
1. In te stemmen met de programmabegroting 2022 van de Regio Achterhoek,

onderdeel programma 1 Smart Governance en programma 4 Bedrijfsvoering en rente;

2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Regio Achterhoek;

3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van de Regio Achterhoek en de
jaarrekening 2020 van de Regio Achterhoek.

1 Voorstel en besluit - Programmabegroting 2022 en jaarstukken 2020 Regio Achterhoek
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Programmabegroting 2022 en jaarstukken 2020 Regio Achterhoek
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Burgemeester J.H.A. van Oostrum
Scheeringa, H.B., Team
Opdrachtgeverschap B
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Te nemen besluit
1.
Instemmen met de programmabegroting 2022 van de Regio Achterhoek, onderdeel
programma 1 Smart Governance en programma 4 Bedrijfsvoering en rente;
2.
Kennis nemen van de jaarstukken 2020 van de Regio Achterhoek;
3.
Geen zienswijze indienen op de begroting 2022 ven de jaarrekening 2020 van de Regio
Achterhoek
Waarom dit voorstel en wat is het effect
Aanleiding voor dit voorstel is de programmabegroting 2022 en de jaarrekening 2020 van de
gemeenschappelijke Regeling Regio Achterhoek. In januari heeft het algemeen bestuur van de
Regio Achterhoek ingestemd met de uitgangspunten voor de programmabegroting 2022 en een
index van 1,4%.
De gemeente, zowel raad als college, krijgt de gelegenheid om zienswijzen in te dienen over de
conceptbegroting 2022 en de jaarrekening 2020. Het voorstel is om geen zienswijzen in te
dienen.
Argumentatie
Argumentatie:
1.1 De Regio Achterhoek biedt u de programmaverantwoording 2020 aan
Deel I en II zijn het jaarverslag met de programmaverantwoording in deel I, en de paragrafen in
deel II, deel III de jaarrekening en deel IV bevat de uiteenzetting van de financiële positie.
In de jaarstukken wordt de officiële naam van de GR gebruikt: Regio Achterhoek. De roepnaam
van het totale samenwerkingsverband is ambassadeurs van de Achterhoek.
1.2 De toezegging van de gemeentelijke bijdrage (€ 0,08) blijft binnen de overeengekomen
index
Het gemiddelde van de autonome kostenstijging voor 2022 bedraagt 1.325% (75% loonkosten
met index 1,3% en 25% overige kosten met index 1,4%). Hoewel de Regio te maken krijgt met
autonome kostenstijgingen blijft de verhoging van de inwonerbijdrage beperkt tot een stijging van
maximaal de prijsindex voor 2022. Dit is conform de indexeringsmethodiek die de gemeenten
hanteren bij gemeenschappelijke regelingen.
Het verschil tussen autonome kostenstijging en indexeringsmethodiek moet binnen de begroting
2022 worden opgevangen.
De formatie gaat langzamerhand knellen omdat de Regio de loonindex niet kan compenseren
binnen de maximale stijging van de prijsindex. Dit betekent dat de regio in 2021 al structureel
ruim € 60.000 aan loonkosten moet opvangen binnen de begroting.
Dit moet structureel worden opgelost. In 2021 wordt de samenwerking geëvalueerd en daarin
wordt dit aspect meegenomen (AB besluit 27 januari 2021).
In te vullen door Griffie:
Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 bespreekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0
stemmen voor,
stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen

1.3 De begroting is sluitend
De Regiobegroting bevat de programma's Governance, Smart Economy, Smart Living en
Bedrijfsvoering en rente. Gemeenten worden gevraagd in te stemmen met programma 1 Smart
Governance en programma 4 Bedrijfsvoering en rente en de verplichte paragrafen.
Alleen voor Smart Governance wordt een bijdrage van de gemeenten in organisatiekosten
gevraagd. De provincie draagt tevens bij in de organisatiekosten en doet daarnaast een bijdrage
in het investeringsfonds.
De programma's Smart Economy en Smart Living worden ter kennisneming aangeboden, omdat
dit breder is dan wat Regio Achterhoek zelf uitvoert. Ze geven inzicht in lopende projecten en
projecten in ontwikkeling per thema. De uitwerking gebeurt, onder regie van de Achterhoek
Board, door zes thematafels.
De projecten worden niet uitgevoerd binnen de begroting van Regio Achterhoek, maar in die van
de initiatiefnemers.
De besluitvorming over (nieuwe) projecten loopt via de Achterhoek Board en indien nodig de
Achterhoek Raad. Indien er aanvullende middelen vanuit de nodig zijn dan loopt de
besluitvorming hierover -in principe- via het algemeen bestuur naar de gemeenteraden.
Projecten worden uitgevoerd in wisselende 3-O samenstelling, met een eigen financiering en
organisatorische vormgeving.
2.1 Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 183.000 (€ 070/inwoner)
Het resultaat is als volgt te specificeren:

Smart Governance 155.000 -0,59/inwoner

Bedrijfsvoering en rente 28.000 -0,11/inwoner
Het voordeel is vooral ontstaan door vacatureruimte, overschotten op overige personeelskosten,
een overschot op lobby- en communicatiekosten en de vrijval van wachtgelden en het Besluit
woninggebonden subsidies. Ook is er een positief renteresultaat.
Voor een nadere toelichting op saldi verwijzen wij graag naar de programma's.
Van het voordelige saldo ad € 183.069 wordt het maximale bedrag van € 131.387 (€ 0,50 per
inwoner) toegevoegd aan het investeringsfonds, zoals besloten in 'De Achterhoek werkt door
2.0'.
In de begroting zijn geen voorstellen voor nieuw beleid voor 2022-2025 opgenomen. Voor de
normale risico's is een weerstandsvermogen aanwezig. De verhouding weerstandsvermogen is
echter matig en daarom is in de begroting het voorstel opgenomen om in 2021 het voordeel van
de hypotheekrente van € 15.000 toe te voegen aan het weerstandsvermogen. Dit voorbij binnen
het maximaal te reserveren bedrag (€ 300.000). Daarmee komt de ratio van het risicobedrag
weer op 1,0 (voldoende). In paragraaf 1 wordt een nadere uitwerking van mogelijke risico's
opgenomen.
2.2 A12 Registeraccountants BV heeft voor 2020 een controleverklaring opgesteld
Het gaat om de financiële administratie en het beheer. De controle van de cijfers is opgenomen
in de jaarrekening 2020 en de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen gelet op het
controleprotocol 2020. De controleverklaring voor de jaarrekening 2020 is in het boekwerk
opgenomen.
3.1 Er is geen aanleiding om zienswijzen in te dienen
Voor het restant van het voordelige saldo ad € 51.682 wordt voorgesteld dit eenmalig voor 2021
te bestemmen voor het opvangen van knelpunten in de formatie als gevolg van de taakstelling
van € 64.000 door de indexeringssystematiek en langdurige ziekte. Bij de evaluatie wordt
gekeken naar een structurele oplossing voor een gezonde financiële basis met een realistische
loon- en prijsindex. Met dit voorstel voor resultaatbestemming wil de Regio Achterhoek eenmalig
het probleem in 2021 aanpakken en voorkomen dat er een jojo-effect ontstaat met een positief
saldo in 2020 en een tekort in 2021.
Hiermee kunnen we instemmen.
De begroting is sluitend. Het accountantsverslag is bij de jaarstukken gevoegd.
Kanttekeningen en risico’s
1.1 In de begroting zijn geen voorstellen voor nieuw beleid voor 2022-2025 opgenomen. Er zijn
er geen risico (-dossier) -s. Voor de normale bedrijfsrisico's is een weerstandsvermogen
aanwezig (algemene reserve van maximaal € 300.000).

2.1. Het eventuele overschot van het jaarresultaat wordt toegevoegd aan het investeringsfonds
tot maximaal € 0,50 per inwoner (in 2022 max. € 131.646). Dit wordt al meebegroot.
3.1 In 2020 is gestart met een eerste evaluatie van de samenwerking. Hiervoor is een plan van
aanpak opgesteld dat 5 oktober 2020 in de Achterhoek Raad is vastgesteld. De resultaten van
de zullen eind april 2021 worden gepresenteerd aan de Achterhoek Raad.
Er is een Regio Deal met het Rijk afgesloten voor de periode 2019-2022. Op 31-12-2022 ideale
dus in principe de deal. Er moet daarom in 2022 aandacht komen voor de vraag of een vervolg is
en wat dit gaat betekenen voor de middelen die gemeenten in hun begrotingen vanaf 2023 voor
de Regio Deal hebben gereserveerd.
Financiën
Opmerking:
De bijdrage per inwoner voor 2022 komt uit op € 6,91 (was € 6,83). Dit leidt tot een verhoging
van de gemeentelijke bijdrage van ca. € 3.000.
VN verdrag rechten van mensen met een beperking
niet van toepassing
Communicatie
niet van toepassing
Initiatief, participatie en rol gemeente
De gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling. Het dagelijks bestuur van het
openbaar lichaam stuurt de voorlopige jaarrekening aan de raden van de betrokken gemeenten.
Het college van Berkelland de jaarrekening 2020 (namens het DB van de RA) ter kennisname
aan de gemeenteraad. De begroting van de gemeenschappelijke regeling wordt ter goedkeuring
aangeboden. Via de portefeuillehouder kunnen wij zienswijzen indienen in het algemeen bestuur
van 7 juli 2021
Planning en evaluatie
Volgens de planning moeten de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 in het algemeen bestuur
van 7 juli 2021 worden vastgesteld.
De gemeenten worden verzocht om kanttekeningen die door de raad zijn gemaakt op de
jaarstukken 2020 en de begroting 2022 uiterlijk 23 juni 2021 schriftelijk kenbaar te maken.
Alternatieven
niet van toepassing
Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering

:

22-06-2021

De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11-05-2021;
besluit:

De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 mei 2021;
besluit:
1.
2.
3.

In te stemmen met de programmabegroting 2022 van de Regio Achterhoek, onderdeel
programma 1 Smart Governance en programma 4 Bedrijfsvoering en rente;
Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Regio Achterhoek;
Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van de Regio Achterhoek en de
jaarrekening 2020 van de Regio Achterhoek.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
22 juni 2021
de griffier, de voorzitter,

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 22-06-2021
de griffier,

de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel
Onderwerp

:

Programmabegroting 2022 en jaarstukken 2020 Regio Achterhoek

Onderwerp:
jaarrekening 2020 van de Regio Achterhoek en begroting 2022 van
Achterhoek ambassadeurs
Overzicht van de financiën (totaal per inw)
Bijdrage van de gemeenten 2021 1.794.129 6,83
Stijging 1,4% in verband met index gr 25.118 0,08
Bijdrage van gemeenten 2022 bestaand beleid 1.819.247 6,91
Bijdrage van Provincie 2022 in organisatiekosten 421.534 1,60
Bijdrage van Provincie 2022 in investeringsfonds 140.424 0,53
Totaal bijdrage van Provincie voor 2022 (*) 561.958 2,13
* De bijdrage van de Provincie wordt geïndexeerd (2022: 1,4%)

1 Bijlage 1 aanbiedingsbrief programmabegroting 2022 (ondertekend)
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Geacht college,
Hierbij ontvangt u de kaderbrief voor de programmabegroting 2022 van Regio Achterhoek.
Procedure
In deze kaderbrief worden de algemene financiële en beleidsmatige kaders weergegeven (artikel
34b WGR). Deze kaders worden uitgewerkt tot een programmabegroting 2022, welke rond 30 april
aan de gemeenten wordt toegezonden. De individuele gemeenteraden kunnen tot 21 juni hun
zienswijzen indienen en dan vindt besluitvorming plaats in het algemeen bestuur van 7 juli. Aan
het eind van de kaderbrief is de behandelprocedure voor het vaststellen van de
programmabegroting van Regio Achterhoek voor 2022 opgenomen. Wij vragen u om uw Raad in
kennis te stellen van de kaderbrief.
Beleidskaders 2022
De begroting bestaat uit de programma's Smart Governance, Smart Economy, Smart Living en
Bedrijfsvoering en rente. Met deze indeling willen we de Achterhoekse samenwerking zichtbaar en
controleerbaar maken. Per thema maken we projecten inzichtelijk. Hieronder ziet u de
schematische opbouw van de indeling van de begroting van Regio Achterhoek.

Programmabegroting

Programma 1

Programma 2

Programma 3

Programma 4

Sa

c
Smart governance

Smart economy

Smart living

Begroting
Regio
Achterhoek
deell

Achterhoek

.TL.

7““T”T
*

Raadhuisstraat 25
7001 EX Doetinchem
+31 314 32 12 00

»

info@8rhk.nl

Achterhoek Raad

www.8rhk.nl

Achterhoek Board

Achterhoek Thematafels
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Programma 1 Smart Governance
De Achterhoek intensiveert de samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke
organisaties. Doel is een krachtige regio die snel en besluitvaardig samenwerkt om de Achterhoek
(economisch) sterk te houden. De regionale samenwerkingsstructuur (triple helix) is een
veelbelovende manier om sturing te geven aan de transformatie van ons gebied en om een
gedragen regionale agenda te ontwikkelen. Regio Achterhoek is de motor van de Governance en
daarom zijn de taken en de begroting van Regio Achterhoek in dit onderdeel opgenomen.

De belangrijkste taken die Regio Achterhoek uitvoert zijn:
•
Adviseren en faciliteren Achterhoek Raad
•
Adviseren en faciliteren Achterhoek Board
•
Regisseren en faciliteren thematafels
•
Adviseren en faciliteren algemeen en dagelijks bestuur
•
Subsidiewerkzaamheden
•
Monitoring
•
Lobbywerkzaamheden
•
Communicatiewerkzaamheden inclusief regiomarketing
Daarnaast heeft Regio Achterhoek als doel raadsleden in positie te brengen bij regionale
samenwerking en slagkracht te brengen in de bestuurlijke besluitvorming en adequate
uitvoeringskracht.

Aan dit programma is ook de bijdrage in de organisatiekosten van de Regio van gemeenten en
provincie gekoppeld. Dit programma en programma 4 Bedrijfsvoering en rente liggen ter
besluitvorming voor aan de gemeenten.
Programma 2 Smart Economy
Smart Economy vormt samen met Smart Living de basis voor een krachtige Achterhoek: we
streven naar het versterken van de economische kracht van de regio door groei van de
arbeidsproductiviteit en economische toegevoegde waarde met 2% per jaar (stijging BRP met 20%
in 10 jaar). De regionale samenwerking is ingericht op basis van zes thema's. Onder Smart
Economy vallen drie thema's:
•
Smart Werken en Innovatie
Onderwijs en Arbeidsmarkt
Mobiliteiten Bereikbaarheid

In dit programma worden onder andere de doelen en projecten van de drie thematafels
weergegeven. Deze werkzaamheden/projecten zijn breder dan hetgeen de Regio zelf uitvoert. Dit
programma is informerend en niet ter vaststelling.
Programma 3 Smart Living
Smart Living gaat over kwaliteit van leven en wonen, die zich uitstrekt van goede en betaalbare
woningen tot hoogwaardige en toegankelijke zorg en een energie neutrale Achterhoek. Onder
Smart Living vallen drie thema's:
•
Vastgoed en Woningmarkt
•
Circulaire economie en Energietransitie
•
Gezondste Regio

In dit programma worden onder andere de doelen en projecten van de drie thematafels
weergegeven. Deze werkzaamheden/projecten zijn breder dan hetgeen de Regio zelf uitvoert. Dit
programma is informerend en niet ter vaststelling.

t
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Programma 4 Bedrijfsvoering en rente
Onder dit programma vallen de werkzaamheden voor bedrijfsvoering en treasury.

Besluitvorming programma's en paragrafen
Gemeenten zullen gevraagd worden in te stemmen met programma 1 Smart Governance en
programma 4 Bedrijfsvoering en rente en de verplichte paragrafen. De programma's Smart
Economy en Smart Living worden aangeboden ter kennisneming, omdat dit breder is dan hetgeen
de Regio zelf uitvoert.

Financiële uitgangspunten 2022
Het algemeen bestuur heeft op 27 januari 2021 besloten tot het hanteren van de (prijs)index voor
gemeenschappelijke regelingen van 1,4% als maximale stijging van de inwonerbijdrage ten
opzichte van de begroting 2022. Het verwachte gewogen gemiddelde van de autonome
kostenstijging voor 2022 bedraagt 1,325% (75% loonkosten met index 1,3% en 25% overige kosten
met index 1,4%). De Regio krijgt, net als gemeenten, te maken met autonome kostenstijgingen
voor lonen en prijzen. Op loonkosten is een landelijke cao van toepassing die de Regio niet kan
beïnvloeden evenmin als de landelijk vastgestelde werkgeverspremies. Er zijn nog onzekerheden
omtrent de cao en premiestijgingen. De effecten hiervan moeten ook binnen de begroting 2022
worden opgevangen. De formatie gaat langzamerhand knellen omdat we de loonindex niet
kunnen compenseren binnen de maximale stijging van de prijsindex. Dit betekent dat we in 2021
al structureel ruim € 60.000,- aan loonkosten moeten opvangen binnen de begroting. Dit moet
structureel worden opgelost. In 2021 wordt de samenwerking geëvalueerd en daarin wordt dit
aspect meegenomen (AB besluit 27 januari 2021).
Bijdrage gemeenten en Provincie 2022
De Regiobegroting bevat de programma's Governance, Smart Economy, Smart Living en
Bedrijfsvoering en rente. Alleen voor Smart Governance wordt een bijdrage van de gemeenten in
de organisatiekosten gevraagd. Daarnaast voegen gemeenten een eventueel overschot van het
jaarresultaat toe aan het investeringsfonds tot maximaal € 0,50 per inwoner (in 2022: € 131.646).
De provincie draagt eveneens bij in de organisatiekosten en doet daarnaast een bijdrage in het
investeringsfonds.
Totaal Per inw
Bijdrage van de gemeenten 2021
1.794.129
6,83
Stijging 1,4% in verband met index gemeenschappelijke regelingen
25.118
0,08
Bijdrage van gemeenten 2022 bestaand beleid
1.819.247
6,91

Bijdrage van Provincie 2022 in organisatiekosten
Bijdrage van Provincie 2022 in investeringsfonds
Totaal bijdrage van Provincie voor 2022 (*)

421.534
140.424
561.958

1,60
L53
2,13

(*) De bijdrage van de Provincie wordt ook jaarlijks geïndexeerd (2022:1,4%)
Meerjarenraming en risico's
In de begroting worden geen voorstellen voor nieuw beleid voor 2022-2025 opgenomen.

Er zijn er geen risico(-dossier)s. Voor de normale bedrijfsrisico's is een weerstandsvermogen
aanwezig (algemene reserve van maximaal € 300.000). In de programma-begroting 2022 wordt
een nadere uitwerking van mogelijke risico's opgenomen.
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Bijdrage projecten
De besluitvorming over nieuwe projecten loopt via de Achterhoek Board en indien nodig de
Achterhoek Raad. Indien er additionele middelen vanuit de gemeenten nodig zijn dan loopt de
besluitvorming hierover vervolgens via het algemeen bestuur naar de gemeenteraden. Projecten
worden uitgevoerd in wisselende 3 O-samenstelling, met een eigen financiering en
organisatorische vormgeving.

Behandelprocedure
Volgens de vastgestelde planning dient de begroting in het algemeen bestuur van 7 juli te worden
vastgesteld. Hiervoor geldt de volgende procedure:

31 maart

21 april
30 april

21 juni
7 juli

de kaderbrief wordt behandeld in de vergadering van het dagelijks bestuur. Direct
daarop wordt de kaderbrief ter informatie verzonden aan de colleges van de
deelnemende gemeenten met het verzoek dit door te zetten naar de raden,
de programma's, verplichte paragrafen en bijlagen worden in de vergadering van het
dagelijks bestuur behandeld.
het volledige boekwerk wordt aan de deelnemende gemeenten verzonden ter
behandeling in de raad voor het geven van zienswijzen.
tot 21 juni mogelijkheid voor gemeenten om zienswijzen over de programmabegroting
kenbaar te maken bij de Regio.
de vaststelling van de programmabegroting in de vergadering van het algemeen
bestuur.

De gemeenten worden verzocht om de zienswijze van de raad ten aanzien van de
programmabegroting 2022, die zij rond 30 april toegestuurd krijgen, uiterlijk 21 juni 2020
schriftelijk kenbaar te maken.
Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur
van de Regio Achterhoek

drs. S. Veneman MBA
secretaris/directeur
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Bestuurlijk voorwoord
Hierbij bieden we u de begroting aan voor het jaar 2022. Dit is de begroting van Achterhoek Ambassadeurs; het
Achterhoekse samenwerkingsverband van de Achterhoekse gemeenten, ondernemers, maatschappelijke
organisaties en de provincie Gelderland. Sinds enkele jaren kent deze begroting een geheel andere opbouw. Zo
is zowel de inhoud breder, als het aantal partijen dat daaraan bijdraagt. De (nieuwe) regionale
samenwerkingsstructuur (triple helix) is daarmee terug te vinden in deze begroting. Zo willen we zo veel
mogelijk zichtbaar maken wat er buiten, in de Achterhoekse samenleving, gedaan wordt door de partijen die
samen Achterhoek ambassadeurs vormen.
In de ‘Achterhoek Visie 2030 Ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit’ staan onze doelen op het gebied van
Smart Governance, Smart Economy en Smart Living beschreven. De begroting heeft dezelfde indeling.
De programma’s Smart Economy en Smart Living geven inzicht in lopende projecten en projecten in
ontwikkeling per thema. De uitwerking gebeurt, onder regie van de Achterhoek Board, door zes thematafels.
Deze thematafels hebben een belangrijke rol in het uitvoeren van de Achterhoek Visie 2030 en de vertaling
ervan in concrete projecten. De organisatie van de Achterhoek ambassadeurs (Regio Achterhoek) vormt de
motor in de (nieuwe) Governance, de taken en de begroting van de Achterhoek Ambassadeurs zijn in dit
onderdeel te vinden. Hieraan is ook de inwonerbijdrage voor de organisatiekosten vanuit gemeenten en
provincie gekoppeld. We willen met deze begrotingsvorm een slag maken in de zichtbaarheid en
controleerbaarheid van de doelstellingen van de Achterhoekse samenwerking.
Aan de thematafels zullen continu nieuwe projecten ontstaan. Het projectenoverzicht dat hier per thematafel is
bijgevoegd is niet uitputtend want er zijn steeds projecten in ontwikkeling. Programma 2 en 3 van de begroting
zijn dan ook bedoeld ter informatie en niet ter vaststelling. De projecten worden ook niet uitgevoerd binnen de
begroting van Regio Achterhoek, maar in die van de initiatiefnemers.
Wij wensen u veel leesplezier!
NB In de begroting hanteren we de officiële naam van de GR: Regio Achterhoek. De roepnaam van het totale
samenwerkingsverband is Achterhoek Ambassadeurs.
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Opbouw begroting
De programmabegroting van Regio Achterhoek bestaat uit 4 programma’s; Smart Governance, Smart Economy,
Smart Living en Bedrijfsvoering en rente. De werkzaamheden van de thematafels zijn per thematafel terug te
vinden in de programma’s Smart Economy en Smart Living. De werkzaamheden voor de grensoverschrijdende
samenwerking zijn niet terug te vinden als een apart thema, maar gaat door alle thema’s heen.
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Samenvatting financiële begroting
Financiële uitgangspunten 2022
Het algemeen bestuur heeft op 27 januari 2021 besloten tot het hanteren van de (prijs)index voor gemeenschappelijke regelingen van 1,4% als maximale stijging van de inwonerbijdrage ten opzichte van de begroting
2021. Het verwachte gewogen gemiddelde van de autonome kostenstijging voor 2022 bedraagt 1,325% (75%
loonkosten met index 1,3% en 25% overige kosten met index 1,4%). Hoewel Regio Achterhoek te maken krijgt
met deze autonome kostenstijgingen blijft de stijging van de inwonerbijdrage beperkt tot de prijsindex. Het
verschil tussen autonome kostenstijging en indexeringsmethodiek moet binnen de begroting 2022 worden
opgevangen. De formatie gaat langzamerhand knellen omdat we de loonindex niet kunnen compenseren binnen
de maximale stijging van de prijsindex. Dit betekent dat we in 2021 al structureel ruim € 60.000 aan loonkosten
moeten opvangen binnen de begroting. Dit moet structureel worden opgelost. In 2021 wordt de samenwerking
geëvalueerd en daarin wordt dit aspect meegenomen (AB besluit 27 januari 2021).

Bijdrage gemeenten en provincie 2022
De Regiobegroting bevat de programma’s Governance, Smart Economy, Smart Living en Bedrijfsvoering en
rente. Alleen voor Smart Governance wordt een bijdrage van de gemeenten in organisatiekosten gevraagd.
Daarnaast voegen gemeenten een eventueel overschot van het jaarresultaat toe aan het investeringsfonds tot
maximaal € 0,50 per inwoner (in 2022 max € 131.646). De provincie draagt eveneens bij in de
organisatiekosten en doet daarnaast een bijdrage in het investeringsfonds.

Bijdrage gemeenten en Provincie

Totaal

Bijdrage van de gemeenten 2021
Stijging 1,4% in verband met index gemeenschappelijke regelingen
Bijdrage van gemeenten 2022 bestaand beleid

Bijdrage van Provincie 2022 in organisatiekosten
Bijdrage van Provincie 2022 in investeringsfonds
Totaal bijdrage van Provincie voor 2022 (*)

Per inw

1.794.129
25.118
1.819.247

6,83
0,08
6,91

421.534
140.424
561.958

1,60
0,53
2,13

* De bijdrage van de Provincie wordt jaarlijks geïndexeerd (2022: 1,4%)

Meerjarenraming en risico’s
In de begroting zijn geen voorstellen voor nieuw beleid voor 2022-2025 opgenomen. Voor de normale risico’s is
een weerstandsvermogen aanwezig. De ratio weerstandsvermogen is echter matig en daarom is in de begroting
is het voorstel opgenomen om in 2021 het voordeel van de hypotheekrente van € 15.000 toe te voegen aan het
weerstandsvermogen. Dit past binnen het maximaal te reserveren bedrag (€ 300.000). Daarmee komt de ratio
van het risicobedrag weer op 1,0 (voldoende). In paragraaf 1 is een nadere uitwerking van mogelijke risico’s
opgenomen.

Bijdrage projecten
De besluitvorming over (nieuwe) projecten loopt via de Achterhoek Board en indien nodig de Achterhoek Raad.
Indien er additionele middelen vanuit de gemeenten nodig zijn dan loopt de besluitvorming hierover -in
principe- via het algemeen bestuur naar de gemeenteraden. Projecten worden uitgevoerd in wisselende 3-O
samenstelling, met een eigen financiering en organisatorische vormgeving.

Besluitvorming programma’s en paragrafen
Gemeenten worden gevraagd in te stemmen met programma 1 Smart Governance en programma 4
Bedrijfsvoering en rente en de verplichte paragrafen. De programma’s Smart Economy en Smart Living worden
aangeboden ter kennisneming, omdat dit breder is dan hetgeen Regio Achterhoek zelf uitvoert. Zie de volgende
pagina voor de schematische weergave van het besluitvormingsproces.
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Besluitvormingsproces begroting
januari/april 2021

Ambtelijke voorbereiding

31 maart 2021

Behandeling concept kaderbrief door het dagelijks bestuur
De kaderbrief inclusief financiële gevolgen wordt behandeld in de vergadering van het
dagelijks bestuur. Direct daarop wordt de kaderbrief ter informatie verzonden aan de
colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

21 april 2021

Behandeling concept-programmabegroting door het dagelijks bestuur
De programma’s, verplichte paragrafen en bijlagen worden in de vergadering van het
dagelijks bestuur behandeld. Direct daarop wordt het volledige boekwerk aan de
deelnemende gemeenten verzonden voor behandeling in de raad.

30 april 2021

Verzenden programmabegroting naar gemeenten

tot 21 juni 2021

Mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen
Tot 21 juni 2021 mogelijkheid voor gemeenten om gemeentelijke standpunten over
de programma-begroting schriftelijk kenbaar te maken bij Regio Achterhoek.

7 juli 2021

Vaststelling programmabegroting door het algemeen bestuur
1. Instemmen met programma 1 en 4 en verplichte paragrafen
2. Kennis nemen van programma’s 2 en 3.

4

5

Deel 1

Beleidsbegroting

Programma’s
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Programma 1

Smart Governance
Dit programma bestaat uit het onderdeel Smart Governance, inclusief de begroting van Regio Achterhoek.

1.1 Smart Governance (begroting Regio Achterhoek)
Sinds medio 2018 werken we samen in een nieuwe Governance. De samenwerking bestaat uit een Achterhoek
Raad, Achterhoek Board en Achterhoek thematafels. Ondernemers, organisaties/onderwijs en overheden (drie
O’s) geven via de Achterhoek Board en thematafels samen invulling en uitvoering aan de samenwerking. Het
inhoudelijke kader hiervoor is in 2019 vastgelegd in de Achterhoek Visie 2030. In onderstaande afbeelding is de
wijze van samenwerking weergegeven.

Regio Achterhoek is de motor van de samenwerking en daarom zijn de taken en de begroting van Regio
Achterhoek in dit onderdeel opgenomen. Hieraan is ook de bijdrage in de organisatiekosten van gemeenten en
provincie gekoppeld. Dit programma én programma 4: Bedrijfsvoering en rente liggen dan ook ter
besluitvorming voor aan de gemeenten. De programma’s 2 en 3 zijn opgenomen om zicht te geven op de
inhoud van de Achterhoekse samenwerking, deze programma’s zijn informerend.
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Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Te bereiken maatschappelijk effect Regio Achterhoek
Gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen (triple helix) voor een integrale aanpak van de uitdagingen waar de
Achterhoek voor staat.

Subdoelen en activiteiten Regio Achterhoek
Subdoelen
Raadsleden in positie brengen bij regionale
samenwerking

Activiteiten Regio Achterhoek
•
Adviseren en faciliteren Achterhoek Raad

Slagkracht in de bestuurlijke besluitvorming en
adequate uitvoeringskracht

•
•
•
•
•
•
•

Adviseren en faciliteren Achterhoek Board
Regisseren en faciliteren thematafels
Adviseren en faciliteren algemeen en dagelijks
bestuur
Subsidiewerkzaamheden
Monitoring
Lobbywerkzaamheden
Communicatiewerkzaamheden en Regiomarketing

Prestatie-/resultaatafspraken per activiteit Regio Achterhoek
Voor de activiteiten die Regio Achterhoek uitvoert gelden de volgende afspraken voor 2022:
Activiteit
Prestatie-/resultaatafspraak
Adviseren en faciliteren Achterhoek Raad
•
Ondersteunen en voorbereiden van de
Achterhoek Raad
•
Organiseren van minimaal 3 Achterhoek Raad
vergaderingen
•
Voorbereiden van voorstellen voor de Achterhoek
Raad
•
Organiseren van verbindingen tussen de
Achterhoek Raad, Achterhoek Board en de
thematafels
Adviseren en faciliteren Achterhoek Board
•
Ondersteunen en voorbereiden Board
vergaderingen
•
Organiseren van minimaal 4 Achterhoek dagen en
6 Board vergaderingen
•
Voorbereiden van adviezen aan de Achterhoek
Board
•
Uitvoering geven aan besluiten Achterhoek Board
•
Ondersteunen van de boardleden
•
Opstellen uitvoeringsplan 2023
Regisseren en faciliteren thematafels
•
Ondersteunen en voorbereiden thematafels
•
Organiseren van minimaal 6 bijeenkomsten
•
Voorbereiden van adviezen aan de thematafel
•
Genereren en stimuleren van projecten
•
Opstellen uitvoeringsplan 2023
•
Accounthouders actief betrekken
Adviseren en faciliteren algemeen en dagelijks
•
Ondersteunen en voorbereiden vergaderingen
bestuur
algemeen en dagelijks bestuur
•
Voorbereiden van adviezen
•
Opstellen begroting, budgetrapportages en
jaarrekening
Subsidiewerkzaamheden
•
Uitvoeren van de Regio Deal en Gebiedsagenda
Achterhoek
•
Genereren van aanvullende subsidies (o.a.
Interreg)
•
Verantwoorden en uitvoeren van
subsidieregelingen
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Monitoring

•
•

Derde Achterhoek Monitor
Monitoring van projecten

Lobbywerkzaamheden

•

Actieve lobby o.b.v. speerpunten Lobby uit
onverwachte hoek
Inspelen op actuele ontwikkelingen bij Rijk,
Provincie en Europa
Actuele lobbynetwerken in beeld houden
Regionale inbreng voor coalitieprogramma’s
verkiezingen
Organiseren van lobbybijeenkomsten en
werkbezoeken (o.a. Lentediner)
Organiseren van relatie-evenementen
Uitvoeren marketingcampagne Onverwachte
Hoek
Raadplegen Achterhoek Panel
Investeren in perscontacten en voorbereiden
persgesprekken/berichten
Informeren, betrekken en binden van het
ambassadeursnetwerk en partners via eigen en
andermans communicatiekanalen
Beheer website 8RHK

•
•
•
•

Communicatiewerkzaamheden en Regiomarketing

•
•
•
•
•

•

Projecten Smart Governance
Onderstaande projecten lopen (door) in 2022.
Project
Achterhoek Monitor

Onverwachte Hoek

De zachte Landing

Omschrijving
Het ontwikkelen van een adequate Achterhoek Monitor om op systematische
wijze te volgen of de inspanningen en acties binnen de Achterhoek tot de
gewenste effecten leiden.
De Achterhoek op de kaart zetten als regio waar je carrière kunt maken (én fijn
kunt wonen). Een imago verandering van de Achterhoek in de rest van
Nederland, mogelijk ook de Duitse grensstreken.
Geïnteresseerden in de Achterhoek aan de hand meenemen en ze van de juiste
informatie voorzien over wonen en werken.
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Kosten en financiering Regio Achterhoek
In dit onderdeel staat een toelichting op de begroting (exploitatiekosten) van Regio Achterhoek.
Begroting op programmaniveau:
Begroting Regio Achterhoek (deel 1)

R 2020

B 2021
na wijziging

B 2022

Programma 1: Smart Governance
Lasten (A)

3.999.000

4.192.000

3.270.000

Baten derden (B)

2.536.000

1.465.000

644.000

- 1.463.000

- 2.727.000

-2.626.000

2.018.000

2.210.000

2.241.000

Saldo van baten en lasten (B-A+C)

555.000

-517.000

-385.000

Onttrekking reserves

674.000

787.000

657.000

-1.229.000

-270.000

-272.000

0

0

0

Subtotaal (B-A)
Bijdragen gemeenten en Provincie (C)

Storting reserves
Resultaat
De volgende producten vallen onder dit programma:
•
•
•
•
•
•

Achterhoek Visie 2030 en monitoring
Lobby en communicatie
Coördineren van subsidies en projecten
Advisering algemeen- en dagelijks bestuur, Achterhoek Board, Achterhoek Raad en thematafels
Uitgaven en inkomsten investeringsfonds
Onvoorzien

Een nadere onderverdeling van baten en lasten naar kosten- en opbrengstensoorten is opgenomen op de
volgende pagina.

Toelichting
De stijging van de inwonerbijdrage is voor 2022 beperkt tot de prijsindex van 1,4%. Dit is een absolute stijging
van € 25.000 voor de gemeenten en € 6.000 voor de provincie. De stijging is als volgt de specificeren:
Stijging voor autonome loonkosten (1,3%)
Nacalculatie 2020-2021 (-0,4%) en wijzigingen inschalingen
Stijging voor autonome prijsindex (m.n. ICT kosten)
Totaal

25.000
1.000
5.000
31.000

De mutatie in de reserve betreft het investeringsfonds. De onttrekking van € 350.000 betreft de jaarlijks vast te
stellen werkbudgetten van Board en thematafels en een onttrekking van € 307.000 voor projecten waarover
reeds besluitvorming is geweest. De toevoeging van € 272.000 betreft de bijdrage van de provincie en
gemeenten in het investeringsfonds.
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Specificatie van baten en lasten
De baten en de lasten uit de begroting van Regio Achterhoek zijn als volgt nader te specificeren:
Specificatie baten derden

B 2021
270.000
33.000

B 2021
na wijziging
270.000
17.000

272.000
17.000

-

1.178.000

355.000

Bijdrage uit voorziening wachtgelden

57.000

57.000

17.000

Ontvangen rente en doorbelaste kapitaallasten

34.000

34.000

15.000

Interne doorbelasting

333.000

333.000

339.000

Sub-totaal baten begroting

727.000

1.889.000

1.015.000

Af: programma 4 (Bedrijfsvoering en rente)

424.000

424.000

371.000

Totaal baten programma 1 Smart Governance

303.000

1.465.000

644.000

Bijdrage gemeente en provincie investeringsfonds
Diverse opbrengsten
Opbrengsten projecten

Specificatie Lasten

B 2021

B 2022

1.873.000
68.000

B 2021
na wijziging
1.873.000
68.000

1.858.000
68.000

25.000

25.000

28.000

183.000

183.000

189.000

15.000

15.000

15.000

Lobby en communicatie / werkbudget

123.000

123.000

123.000

Uitgaven uit investeringsfonds

350.000

350.000

350.000

-

1.615.000

662.000

Kapitaallasten

2.000

2.000

-

Onvoorzien

8.000

8.000

8.000

Transparante btw voorheffing

63.000

47.000

48.000

Rente en afschrijving

35.000

35.000

15.000

Sub-totaal exploitatie

2.745.000

4.344.000

3.364.000

333.000

333.000

339.000

3.078.000

4.677.000

3.703.000

485.000

485.000

433.000

2.593.000

4.192.000

3.270.000

Personeel (loonsom inclusief wachtgeld)
Overige personele kosten
Inhuur derden
Kantoorkosten (huur, ICT, telefonie, etc.)
Bestuur

Uitgaven projecten

Bij: Interne doorbelasting
Sub-totaal lasten begroting
Af: programma 4 (Bedrijfsvoering en rente)
Totaal lasten programma 1 Smart Governance
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B 2022

Onderverdeling inwonerbijdrage gemeenten/provincie in kostensoorten
In 2022 dragen gemeenten en provincie € 2.241.000 bij in de organisatiekosten van Regio Achterhoek. Dit is als
volgt onder te verdelen in kostencategorieën:

Beleidsindicatoren
Op 1 april 2018 is de Regeling Beleidsindicatoren vastgesteld. De volgende beleidsindicatoren zijn van
toepassing. De indicatoren worden berekend op basis van het aantal inwoners over de gehele regio, ofwel
263.292 inwoners.

Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

0,08 fte

Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

0,09 fte
€ 1,24 per inwoner

Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Bestuur en ondersteuning

Overhead

Kosten als % van totale loonsom € 28.000, ofwel 1,5%
+ kosten inhuur externen
% van totale lasten
8%
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Programma 2

Smart Economy
In deze paragraaf worden de doelen en projecten van de thematafels weergegeven die vallen onder Smart
Economy. Dit zijn Smart werken en innovatie, Onderwijs en arbeidsmarkt en Mobiliteit en bereikbaarheid. Per
thematafel wordt weergegeven wat we willen bereiken voor 2030, welke subdoelen en meetbare parameters
daar bij horen, wat de concrete aanpak is voor het begrotingsjaar 2022, welke projecten er voor 2022 reeds
lopen en welke projecten er op dit moment in ontwikkeling zijn. De visie, doelen en parameters sluiten aan bij
de Achterhoek Visie 2030.
Voor de projecten geldt dat dit niet uitputtend is voor het jaar 2022. Gedurende 2021 zullen nieuwe projecten
worden ontwikkeld en worden toegevoegd. De projecten zijn breder dan hetgeen Regio Achterhoek zelf uitvoert.
Dit programma is dan ook informerend en niet ter vaststelling.

2.1 Smart werken en innovatie
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen?
Visie 2030
Technologische ontwikkelingen vragen om nieuwe organisatie- en verdienmodellen. Digitalisering en
robotisering veranderen onze leef-, leer- en werkomgeving. Om de vergrijzende en ontgroenende Achterhoek
verder tot bloei te brengen, zijn innovatieve oplossingen en smart toepassingen nodig die in economisch,
sociaal en ecologisch opzicht waarde realiseren. Die oplossingen komen sneller tot stand in een open
innovatiesysteem waarin overheden, ondernemers en onderzoeks- en onderwijsinstellingen samenwerken en de
Achterhoekse bedrijvigheid, naoberschap en vakmanschap maximaal tot uiting komen.

Wat willen we bereiken?
3 % groei van de arbeidsproductiviteit in de maakindustrie en de agrosector.
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Hoe gaan we dat doen?
Het digitaliseren (smart maken) van de maakindustrie en de agrosector heeft de hoogste prioriteit in het verder
ontwikkelen van het Achterhoekse open innovatiesysteem. Door slim te werken en slim te innoveren, worden
ook dwarsverbanden gelegd met de digitalisering van de zorg, bouw, de recreatieve en de creatieve sector. Een
mooie spin-off en een noodzakelijke verbreding van smart werken. Door in te zetten op 35 kennisdeel- en
businessclusters wordt slim innoveren gestimuleerd, waarbij we verbinding zoeken met onze Duitse buren
(zoals samenwerking met de Duitse Hogescholen) en onze buurregio’s. Daarnaast faciliteren we startende
bedrijven (start-ups) door het opzetten van broedplaatsen (incubators) voor hightechbedrijven, ondersteund
door gevestigde ondernemingen. En bedrijven die willen groeien (scale-ups) faciliteren we met een
versnellingsnetwerk (accelerator). Slim werken krijgt vorm door medewerkers te ondersteunen met ‘Leven Lang
Ontwikkelen’. Om nieuwe medewerkers te binden, zijn we bezig dé stage- en afstudeerregio van Nederland te
worden.

Te bereiken maatschappelijk effect
3% groei van de arbeidsproductiviteit in de maakindustrie en de agrosector.

Sub-doelen Smart werken en innovatie
Sub-doelen 2030
Meetbare parameters
Op het gebied van de maakindustrie en de agrosector is 3% groei van arbeidsproductiviteit in de maakde Achterhoek hét open innovatiesysteem van Nederland. industrie en agro-sector, gemeten als toegevoegde
waarde per medewerker per tijd (en 2% voor alle
andere sectoren).
De Achterhoek beschikt over de inventieve vakman/
35 kennisdeel- en businessclusters in 2025.
vakvrouw van de toekomst (slim werken/sociale
40 start-ups en 20 scale-ups in 2025.
innovatie).
De Achterhoek ontwikkelt en implementeert de pro250 bedrijven hebben slim werken en innovatie
ductie van de toekomst (slim innoveren/economische
doorgevoerd.
innovatie).
De Achterhoek is dé stage- en afstudeerregio van
40% van de deelnemende studenten aan SmartNederland.
Hub/Innovatiehubs komt van buiten de Achterhoek
met 10% internationale achtergrond.

Aanpak voor 2022
Door projecten te initiëren langs de twee programmalijnen ‘productie van de toekomst’ en ‘de collega van de
toekomst’ willen we randvoorwaarden versterken die nodig zijn voor een economisch sterke Achterhoek. Door
te investeren in ‘maatschappelijke’ innovaties willen we werkgelegenheid creëren en de arbeidsproductiviteit
vergroten. Door te investeren in de collega van de toekomst willen we ervaren vakmensen behouden en nieuwe
collega’s aantrekken.
Om de productie van de toekomst (slim innoveren) te creëren ligt de nadruk op de volgende thema’s (hierbij
zijn concrete projectvoorbeelden benoemd):
•

•
•

Kennis- en businessclusters opzetten en het door ontwikkelen/verbreden van reeds opgezette clusters:
Het project Field Lab Digital Twin en Achterhoeks Centrum voor Additive Manufacturing zijn voorbeelden
van projecten die in 2022 zullen starten waarbij clusters op inhoud worden geborgd.
Startups & scale-ups aantrekken en begeleiden: Een gezamenlijk verhaal van de drie innovatieve
hotspots in onze regio zal zorgen voor een betere vindbaarheid van de verschillende initiatieven.
Het verbeteren van samenwerking met andere regio’s op inhoud: Bij projecten wordt altijd bekeken
welke regio’s of initiatieven kunnen worden aangehaakt. Voorbeeld: Het Achterhoeks Centrum is
gekoppeld aan een vergelijkbaar initiatief van Brainport Eindhoven en doet mee in een nationaal
groeifondsvoorstel.

Om de medewerker van de toekomst (slim werken, werven en leren) te creëren ligt de nadruk op de volgende
thema’s (hierbij zijn concrete projectvoorbeelden benoemd):
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•

•

Jongeren (scholieren en studenten) enthousiasmeren voor techniek en kennis laten maken met de
Achterhoekse maakbedrijven: In 2021 wordt de stichting SmartHub 2.0 opgericht. Via dit initiatief worden
de verschillende (ondernemers-)initiatieven geclusterd en cohesie onderling bewaakt, waardoor
dubbelingen en leemtes tussen projecten zichtbaar worden. De stichting kan signaleren en initiatief
nemen als actie nodig is.
Verdere profilering van de economische Achterhoek en uitgroeien tot dé stage- en afstudeerregio van
Nederland: Het doorontwikkelen en uitbreiden van SmartHub Young Talent als een platform van de
Achterhoekse industrie, waar meerdere projecten onder vallen om deze industrie te versterken en beter
op de kaart te zetten.

Bij het ontwikkelen en realiseren van de bovenstaande projecten zal rekening worden gehouden met het open
innovatiesysteem dat we nastreven in de Achterhoek. Om het bedrijfsleven te ondersteunen dient bij alle
facetten en fases innovatie te worden bevorderd en moet een hulpvraag gesteld kunnen worden. Door drie
innovatie hotspots (De Steck, De Marke en CIVON/SmartHub Industry Incubator) nauw met elkaar samen te
laten werken en hen te ondersteunen waar nodig ontstaat er een gunstig ondernemersklimaat, waarbij
samenwerking en delen van expertise te allen tijden mogelijk is. Om ervoor te zorgen dat de instroom van
ondernemers en vindbaarheid van de initiatieven vergroot wordt gaan we in 2022 het gezamenlijke verhaal van
de hotpots vertellen. Hoe de samenwerking is, welke goede voorbeelden er zijn en waarvoor men waar terecht
kan. Hierdoor weten ondernemers beter waar ze hun vragen kwijt kunnen.
Daarnaast zal 2022 in het teken staan van het tot stand laten komen van cross-overs van verschillende sectoren
en technieken. Door verschil in expertise samen te brengen worden sectoren sterker van elkaar. Smart Agro is
hier een uitstekend voorbeeld van; op dit gebeid wordt maak industrie en agrarische industrie samengebracht
om tot innovatieve vondsten te komen.

Projecten Smart werken en innovatie
Onderstaande projecten zijn de nu bekende projecten die in voorbereiding zijn of in 2021-2022 worden
uitgevoerd om de doelen van de thematafel te bereiken. De projectuitvoering zal plaatsvinden in wisselende
samenstelling door verschillende uitvoerders. Monitoring van alle projecten vindt plaats via Board en indien
nodig de (Achterhoek) Raad. De projecten zijn breder dan hetgeen Regio Achterhoek zelf uitvoert. Dit
programma is dan ook informerend en niet ter vaststelling.
Dit betreft de stand van zaken per eind maart 2021 van projecten die (door)lopen of starten in de tweede helft
van 2021 en/of verder.

Lopende projecten
Projectnaam
Smart Business Centre
inclusief innovatievouchers

Achterhoek Open
Innovatieprijs
Urban Oasis

SmartHub development

Korte omschrijving
In dit centrum werken relevante sectoren en bedrijven samen met het
onderwijs aan innovatie en aan cross-overs. De focus van het SBC is het
ondersteunen van innovatievragen uit de markt met innovatieve oplossingen.
De zoekende ondernemer komt via het SBC in contact met onderzoekende
studenten/docenten en andere ondernemers. Ook worden er via het Smart
Business Center vouchers uitgereikt aan bedrijven voor
haalbaarheidsonderzoeken op het gebied van het implementeren van smart
industry.
De Achterhoek Open Innovatieprijs (AOI) is een event waarop een prijs wordt
uitgereikt aan baanbrekende innovatie. De prijs heeft een open karakter
waardoor ook ondernemers van buiten de Achterhoek zich kunnen inschrijven.
In een ruimte van 300 m² wordt een oase gecreëerd waar via nieuwe
technieken en smart oplossingen een breed scala aan schone technologieën
wordt toegepast en de biodiversiteit wordt vergroot waarmee een schone en
duurzame leefomgeving gecreëerd wordt.
De Achterhoek profileren als attractieve regio waar medewerkers doorlopend
mogelijkheden hebben om (zelf) vorm te geven aan een aantrekkelijke
loopbaan en waar bedrijven en instellingen continu proactief hun
medewerkers motiveren en uitdagen om in flow te werken. SmartHub
Development wil de persoonlijke en professionele ontwikkeling van
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personeelsleden van Achterhoekse bedrijven en instellingen bevorderen door
het entameren, initiëren en organiseren van projecten en programma’s die
medewerkers uitdagen, enthousiasmeren en inspireren.
Uitbouwen open
Versnellen van innovatie door in te zetten op open innovatie (=
innovatiesysteem –
samenwerken). Uitbouwen van de open innovatie in de Achterhoek (nu vooral
crossovers
nog binnen de maakindustrie aanwezig) over meerdere sectoren in de
Achterhoek. Met name circulair en gezonde regio, maar ook toepasbaar bij
wonen en mobiliteit.
Incubator De Steck
De Steck is hét open innovatiecentrum voor de Achterhoek waar ondernemers
en studenten elkaar ontmoeten met de focus op circulaire technologie. De
Steck wil een kennis en businesscluster opzetten waarin jaarlijks 10 startups/scale-ups worden begeleid, 25 innovatietrajecten worden opgestart bij
bedrijven en 75 studenten worden betrokken bij challenges.
Smart Business Center +
SBC + is dé open innovatieplek voor smart werken. Smart werken wordt in
alle stuwende sectoren versterkt door laagdrempelige samenwerking tussen
onderwijs en ondernemers. Het resultaat hiervan is innovatie binnen
bedrijven, instellingen en onderwijs die opleidingen, bedrijfsprojecten en
experimenten gezamenlijk uitvoeren om innovaties te versnellen.
MKB-deal
Met de MKB-deal willen we 100 MKB bedrijven in de Achterhoek ondersteunen
bij het verhogen van hun arbeidsproductiviteit. We willen een stijging van de
arbeidsproductiviteit bereiken met 5% en toegang tot (risico)kapitaal
vergroten voor het MKB. We gaan accountmanagers samenbrengen om
onderling lerend effect te vergroten en wensen vanuit MKB inzichtelijk maken.
Daarnaast willen we sterktes en zwaktes in het economisch ecosysteem van
de Achterhoek signaleren en agenderen.
SmartHub Industry Incubator Met de komst van de SmartHub Industry Incubator worden startups
(SHII)
gefaciliteerd en daarmee het aanjagen van innovatie en het binden van
talent. De focus ligt op de smart industry. Dit sluit aan bij de Visie 2030,
namelijk aan het open innovatiesysteem van de regio door het facilitairen van
startende bedrijfjes (startups) in innovatieve broedplaatsen, het aanjagen van
innovatie en binden van (jong) talent.
Naoberkrediet 2.0
Om de Achterhoekse ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen in
crisistijd wordt hulp aangeboden. Deze hulp bestaat grofweg uit drie
hoofdtaken: een loket met kennis van financieringen en hulpmaatregelen,
advisering en ondersteuning aanpassing business(plan) Achterhoekse
ondernemer en een Achterhoek Fonds.
Onderzoek Traineeships
Een onderzoek om de behoefte te peilen van jongeren en werkgevers inzake
Achterhoek
een gezamenlijk traineeship in de Achterhoek. Daarbij wordt geïnventariseerd
wat er al is aan traineeships in de Achterhoek.

Projecten in ontwikkeling
Projectnaam
Totstandkoming SmartHub
2.0

Korte omschrijving
Verkleinen van het gat tussen vraag en aanbod van arbeid. Dit door profilering
en projecten te bundelen en bevorderen. Specifiek gericht op het behouden en
aantrekken arbeidspotentieel tussen de 18 en 45 jaar.
(NB: Dit is geen aanvraag voor rechtstreekse opvolging van het huidige
SmartHub. Dit is een aanvraag voor een overkoepelende stichting met een
breder doel, waaronder projecten zoals de opvolger van het huidige SmartHub
gericht op young talent zullen gaan vallen).
SmartHub Young Talent 2021- De brede doelstelling van SmartHub rondom economische profilering is in de loop
2023
der tijd, bewust, versmald. Er is focus aangebracht. Met een kleine groep
representanten is in 2016, na raadpleging van deskundigen in het veld, gekozen
om de activiteiten vooral te richten op een deel van de doelgroep, de jonge
studenten; de Achterhoek als stage- en afstudeerregio. Dit project wordt ook
genoemd bij Onderwijs en arbeidsmarkt omdat het beide thematafels raakt.
Achterhoek Centrum voor
Toegang tot experimenteren met 3d printer en kennisclustering rond 3d printen.
Addivite Manufacturing
In de Achterhoek wordt een Achterhoeks Centrum voor Additive Manufacturing
(hierna ACAM) opgezet. In dit centrum worden geïnteresseerden, gebruikers en
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aanbieders van AM samengebracht. Het centrum kent vier pijler:
1 - Experimenteerruimte:
2 - Clustering van kennis rond AM
3 - Ontsluiten/clusteren metallurgisch onderzoek
4 - Aanhaken onderwijs bij ontwikkelingen
5 - Uitdragen regio Achterhoek als Metalprint Valley
Fieldlab Digital Twin
Het oprichten van een cluster rond Digital Twin met de volgende pijlers:
- Inrichting en gebruik van een Fieldlab Digital Twin;
- Opleiden en trainen van MBO- en HBO-studenten en werknemers in didactische
labs (proeffabrieken);
- Ontwikkeling en uitvoering van de Kennis- en Innovatieagenda op digital twin
technologie en toepassing voor de maakindustrie met deelproducten Quick Scan
Digital Twin en Patterns Digital Twin;
- Disseminatie en grondige kennismaking met digital twinning door de
maakindustrie in de regio Achterhoek.
Doorontwikkeling
In onze regio zijn drie innovatieve hotpots; De Marke (agrarisch), CIVON/SHII
samenwerking drie innovatie (maakindustrie) en de StecK (technologische dienstverlening). In praktijk werken
hotspots
deze hotspots goed samen door elkaar waar nodig aan te vullen en met elkaar in
gesprek te blijven. Om dit uit te bouwen en de instroom van ondernemers te
vergroten is het vertellen van het gezamenlijke verhaal van de hotspots (zowel in
de regio als buiten de regio) in ontwikkeling.

Financiering lopende projecten
Overheid
Totaalfinanciering

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.017.288

Maatschappelijke
organisaties
1.298.328

Financiering projecten
Maatschappelijke
organisaties;
1.298.328

Ondernemers;
3.380.052

6.000.000

4.000.000
Overheid;
6.017.288
2.000.000

0

17

Ondernemers

Totaal

3.380.052

10.695.668

2.2 Onderwijs en arbeidsmarkt
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen?
Visie 2030
De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Er ontstaan nieuwe beroepen, terwijl andere typen werk
verdwijnen. De banen van de toekomst brengen andere, vaak hogere eisen met zich mee. Daarbij zien we
vooral een verschuiving richting het hogere mbo-niveau en het hbo. De arbeidsmarkt is in veel gevallen
zelfredzaam en reguleert zich deels zelf. Soms is er echter een vraagstuk waar de arbeidsmarkt niet zelf met
een oplossing kan komen. De banengroei is omvangrijk genoeg om de werkloosheid te laten dalen.
Tegelijkertijd is de groei niet sterk genoeg om kansen aan iedereen te kunnen bieden. Zo vormen mensen met
een vmbo-opleiding, 55-plussers, arbeidsbeperkten en degenen met een minder courant beroep kwetsbare
groepen.

Wat willen we bereiken?
In 2030 zijn vraag en aanbod op de arbeidsmarkt meer in evenwicht. Om deze ambitie te bereiken zullen we de
kwantitatieve opgave binnen het scenario ‘talent benutten’ uit de Transitieatlas Beroepsonderwijs (2017)
moeten realiseren. In totaal gaat het om het aantrekken van ruim 27.000 arbeidskrachten in de periode 20182025. Van deze groep moet ongeveer 7.000 universitair of hbo geschoold zijn, 14.000 mbo geschoold en 6.000
vmbo geschoold. Hierbij kiezen we de komende jaren expliciet voor de sectoren Techniek (waaronder naast de
maakindustrie ook de bouw en logistiek vallen) en Zorg. Voor de overige sectoren worden de ontwikkelingen
goed in de gaten gehouden en wordt zo nodig actie ondernomen.

Hoe gaan we dat doen?
Onder het motto ‘De Achterhoek werkt het fijnst’ gaan we met twee hoofdthema’s aan de slag: de Human
Capital Agenda en de inclusieve arbeidsmarkt. Voor een evenwichtige arbeidsmarkt moet de aansluiting van het
onderwijs op de arbeidsmarkt optimaal zijn. Anders gezegd: de instroom vanuit het onderwijs naar moeilijk
vervulbare vacatures moet groter worden. Hiervoor wordt onder andere ingezet op het doorontwikkelen van
hybride leersystemen. Met de Human Capital Agenda zetten we in op een leven lang ontwikkelen van de
beschikbare beroepsbevolking, instroom van jong talent en het benutten van grensoverschrijdende
mogelijkheden voor scholing. De negatieve arbeidspendel die de Achterhoek op dit moment kent (mensen die in
de Achterhoek wonen, maar buiten de Achterhoek werken) zouden we graag willen keren naar een positieve
arbeidspendel. Bij deze doelstelling ligt er een relatie met Smart werken. Om een inclusieve arbeidsmarkt te
bevorderen, geven we invulling aan het sociaal akkoord van 2013. We maken ons sterk voor iedereen die
ondersteuning nodig heeft bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt. Door een gezonde leefstijl te
stimuleren, kan de arbeidsparticipatie groter worden, meer mensen kunnen aan het werk en het ziekteverzuim
gaat omlaag. Hier liggen duidelijke verbindingen met De Gezondste Regio.

Te bereiken maatschappelijk effect
In 2030 zijn vraag en aanbod op de arbeidsmarkt meer in evenwicht.
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Sub-doelen Onderwijs en arbeidsmarkt
Sub-doelen 2030

Meetbare parameters

Talenten op de arbeidsmarkt zijn benut v.w.b.
Arbeidsparticipatie naar 73% (nu 66%).
vervangings- en uitbreidingsvraag (aantrekken van ruim
27.000 mensen) met de focus op de sectoren techniek
en zorg.
Er functioneert een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij er
Meten instroom uit het onderwijs (MBO+) en uit
oog is voor de gehele beroepsbevolking.
de pendel.
De grensoverschrijdende samenwerking is toegenomen en Monitoring banenafspraak v.w.b. inclusieve
belemmeringen van de grens rondom deze samenwerking arbeidsmarkt.
zijn weggenomen.

Aanpak voor 2022
Human Capital Agenda
Doel van de Human Capital Agenda voor de Achterhoek is te zorgen dat onderwijs en arbeidsmarkt beter op
elkaar aansluiten en dat daarmee de mismatch op de arbeidsmarkt verkleind wordt en de arbeidsproductiviteit
toeneemt. Binnen dit onderwerp is onder meer een Leven Lang Ontwikkelen een van de speerpunten evenals
het kiezen voor Techniek en Zorg en voldoende stage en leerbanen. In 2022 zetten we in op het verder
uitbouwen van activiteiten en het bestendigen van projecten binnen deze speerpunten.
• Met de initiatieven die zich de afgelopen periode ontplooid hebben op het gebied van een Leven Lang
Ontwikkelen (LLO) zullen we monitoren wat de opbrengsten gaan zijn. De huidige Coronacrisis maakt eens
te meer duidelijk dat een LLO van het grootste belang is om te kunnen anticiperen op een snel
veranderende arbeidsmarkt. We leggen ons toe op vervolgprojecten waarbij ook een ontwikkelslag ligt bij
onderwijsinnovatie ter bevordering van LLO. De tafel is naast de eigen projecten waarbij gelden
beschikbaar gesteld zijn vanuit de samenwerking binnen 8RHK Ambassadeurs, op meerdere terreinen
vanuit het netwerk betrokken bij projecten binnen het onderwerp LLO.
• De Achterhoek heeft als doel dé stage en afstudeerregio van Nederland te willen zijn. We zetten in op het
behouden van mensen in de regio, echter we hebben niet alleen starters nodig in de regio, maar ook
talent met werkervaring in de Techniek en Zorg is van harte welkom. Dit betekent dat we buiten onze
eigen regio beter op het vizier moeten komen te staan met de mogelijkheden die we hier hebben. Hier
zoeken we ook duidelijk de cross-over met de andere thematafels en werken we vanuit het Techniekpact
Achterhoek-De Liemers samen om jeugd vanaf jonge leeftijd te interesseren voor Techniek en een bèta
profiel binnen het voortgezet onderwijs.
• Daarnaast willen we de obstakels, die de grens en de verschillende systemen met zich meebrengen, waar
mogelijk wegnemen. Deze stimulering is een doorlopend proces waar we ook in 2022 aandacht voor
hebben.

Inclusieve Arbeidsmarkt
De lijn inclusieve arbeidsmarkt maken we ons sterk voor iedereen die ondersteuning nodig heeft bij het vinden
van een plek op de arbeidsmarkt. Initiatieven die binnen dit doel ontwikkeld worden hebben tot doel de
inclusiviteit in de regio te bevorderen. Een belangrijk onderwerp bij het kunnen participeren op de arbeidsmarkt
is taalbeheersing. Bestrijden van taalarmheid is daarmee een prioriteit. We sluiten als Arbeidsmarktregio
Achterhoek aan bij regionale en landelijke overlegstructuren om zo over en weer van elkaar te leren.

Impact Coronacrisis
We zetten middels een Regionaal Mobiliteitsteam in op het van werk naar werk en van uitkering naar werk
begeleiden van mensen die getroffen zijn door de coronacrisis. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar jongeren
binnen onze regio die door de crisis getroffen zijn. Voor hen zetten we middels het plan De Rode Loper in op
extra ondersteuning van deze doelgroep. Daarnaast is er specifieke aandacht voor de groep mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt om tijdig bij te springen voor begeleiding naar een nieuwe passende werkplek
wanneer de huidige plek door de coronacrisis wegvalt, maar ook voor de groep die nog op zoek is naar een plek
op de arbeidsmarkt om te zorgen dat zij niet op achterstand komen te staan.
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In 2020 zijn we van start gegaan met de Doe Agenda vanuit PoW. Hiervoor hebben we een convenant met de
verschillende partijen getekend en zijn de verschillende werkgroepen van start gegaan. We zullen 2022
gebruiken om de bevindingen van de werkgroepen optimaal in te zetten, waar nodig in pilots en aanvullende
tools en diensten te ontwikkelen en in te zetten. Doel moet zijn het structureel eenvoudiger te maken voor
werknemers en werkgevers om elkaar te vinden ter bevordering van het terugdringen van de aantallen in de
bestanden van de gemeenten.

Projecten Onderwijs en arbeidsmarkt
Onderstaande projecten zijn de nu bekende projecten die in voorbereiding zijn of in 2021-2022 worden
uitgevoerd om de doelen van de thematafel te bereiken. De projectuitvoering zal plaatsvinden in wisselende
samenstelling door verschillende uitvoerders. Monitoring van alle projecten vindt plaats via Board en indien
nodig de (Achterhoek) Raad. De projecten zijn breder dan hetgeen Regio Achterhoek zelf uitvoert. Dit
programma is dan ook informerend en niet ter vaststelling.
Dit betreft de stand van zaken per eind maart 2021 van projecten die (door)lopen of starten in de tweede helft
van 2021 en/of verder.

Lopende projecten
Projectnaam
Smart Technical Education
Regio Achterhoek (STERA)

Leven Lang Ontwikkelen

Grensland College

Achterhoeks Fonds voor
Talentontwikkeling

Techniekpact

Korte omschrijving
Tien VMBO scholen in de Achterhoek vormen samen met het bedrijfsleven,
vier opleidingsbedrijven en het ROC, de STERA-Leerroute: een netwerk van
opleidingsplaatsen waardoor deze VMBO scholen hun leerlingen elk
technische keuzevak naar wens, kunnen aanbieden. Met behulp van de
STERA-Leerroute willen we meer leerlingen voor de techniek opleiden en hen
ook een beter beroepsbeeld bijbrengen.
Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn binnen het MBO van niveau 1
t/m 4 en aansluiting op Assiociate Degree (AD) voor zowel het dagonderwijs
als ook voor volwassenenonderwijs (om-, her-, bijscholing en zij-instroom).
Waarbij het programma modulair wordt opgebouwd en het bedrijfsleven
actief participeert bij de inhoud-vorm-uitvoering van het onderwijs dat
hiermee aansluit bij de wensen van zowel de ondernemers als diegene die
onderwijs volgen.
Realisatie euregionale AD School om meer mensen te behouden voor de regio
én nieuwe werknemers voor de regio te werven. Het Grensland wil MBO-4
studenten behouden die door willen studeren en nu voor een aantal
opleidingen in de regio kunnen blijven. Daarna wil men nieuwe werknemers
uit het buitenland werven die door het aansprekende onderwijsconcept,
samenwerking met het bedrijfsleven en passende opleidingen naar onze regio
komen. Ook wil het Grensland College meer aanbod organiseren voor mensen
uit de regio die zich verder willen ontwikkelen.
https://www.grenslandcollege.nl/
Dit project valt onder het speerpunt een leven lang ontwikkelen. In het fonds
worden vouchers beschikbaar gesteld tot MBO niveau 1 t/m 4 en aansluiting
op Associate Degree (AD) om mensen te laten scholen ten behoeve van het
behoud van de arbeidsmarkt. De intersectorale mobiliteit wordt gestimuleerd.
Vervolgstappen worden ingezet om na goedkeuring zo snel mogelijk van start
te gaan.
Ondersteunend vermogen Techniekpact (4 jaren plan, waarbij jaarlijks de
subsidie aangevraagd moet worden) in samenwerking met Liemers. Onder
Techniekpact vallen projecten als de Techniekdag. Verkenning
doorontwikkeling technieklokalen regio Achterhoek en de Liemers, doormiddel
van aanhaken bij een te ontwikkelen technologisch programma. Verbinding
met de initiatieven van de STO gelden (OCW) vanuit het onderwijs.
Verbinding aangebracht met het Servicepunt Techniek. Betrokken partners
VNO NCW, SIKA, scholenkoepels, Iseling Hogeschool.
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Uit cijfers van Stichting Lezen en Schrijven blijkt dat er 16.500
laaggeletterde moedertaalsprekers in de Achterhoek zijn. Dit project (wat
een pilot is) beoogt deze doelgroep beter te laten participeren in de
maatschappij en gelukkiger te maken. Dit zijn belangrijke voorwaarden om
weer aan het werk te komen, of mee te kunnen doen aan een leven lang
ontwikkelen, wat direct en indirect een bijdrage levert aan de uitdagingen
van de arbeidsmarkt in deze regio. Door de coronacrisis heeft dit project
vertraging opgelopen en loopt het door in 2022.
De Toolbox is een set instrumenten dat statushouders basisvaardigheden
Toolbox Statushouders
biedt waarmee de statushouder voldoet aan de minimale eisen die
werkgevers stellen aan hun werknemers op het gebied van
veiligheidseisen en taalvaardigheid op de werkvloer. De toolbox levert
instrumenten op het gebied van VCA in de taal van herkomst, Nederlandse
taal op de werkvloer en een werkcoach op de werkvloer. Daarnaast wordt
aan de werkgevers een workshop cultuurintensief werken aangeboden
waarin kennis en begrip voor de cultuurverschillen aangereikt worden.
Door de coronacrisis heeft dit project vertraging opgelopen en loopt het
door in 2022.
Pilot zelfredzaamheidsroute Voor 30-40 statushouders een intensief traject opzetten van 1 jaar waarin taal
en praktijk gecombineerd worden. De beoogde doelgroep is voor het
(Z-route)
merendeel ontheven van inburgering omdat ze moeite hadden met het
taalniveau. In het traject zitten verschillende onderdelen die gericht zijn op
zelfredzaamheid zoals het beheersen van de spreektaal, financiële
zelfredzaamheid, gezondheid, werknemersvaardigheden.
Het wegnemen van belemmeringen bij het grensoverschrijdend zakendoen
Grensoverschrijdend
ondernemen, werken en leren tussen Nederlandse en Duitse ondernemers/ondernemingen en het
(GROS)
bevorderen van de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling in de Regio
Achterhoek en het aangrenzende gebied in Duitsland, door middel van een
matchmaking-, adviserings- en ondersteuningstraject en het aanbieden van
een (modulair) opleidingsprogramma en netwerkmogelijkheden.
KLasse! in de Achterhoek

Projecten in ontwikkeling
Projectnaam
Korte omschrijving
Maatwerkscholing Achterhoek Sectorale verschuivingen zetten door, ook tijdens en na de coronacrisis.
Daarnaast zien we dat lager opgeleiden en uitzend- en oproepkrachten
onevenredig hard geraakt worden. Dit zijn groepen die van oudsher minder
gebruik maken van om- en bijscholing en bij wie reguliere scholing niet altijd
past. Voor hen zou een maatwerktraject zoals dat binnen innovatieve
leerlijnen geboden kan worden een uitkomst kunnen bieden.
Het behouden en aantrekken van jong talent in de leeftijd 17-25 jaar. Door
SmartHub Young Talent
bedrijven te ondersteunen bij het optimaal inrichten van hun bedrijf voor jong
talent en het jonge talent op zoveel mogelijk manieren kennis te laten maken
met de mogelijkheden die de Achterhoek biedt (gave bedrijven,
inspiratieplekken, Innovatiehubs, start-up mogelijkheden, traineeships en
meer) bieden we vanuit SmartHub Young Talent jongeren een fijne start
(zachte landing) van een lange carrière in de Achterhoek. Deze carrière
kenmerkt zich, mede door de projecten en activiteiten binnen het nieuwe
overkoepelende SmartHub, door een leven lang ontwikkelen. Concreet spelen
we met het nieuwe SmartHub Young Talent meer in op de behoeftes van
organisaties, jongeren en betrekken we daar waar mogelijk direct het
onderwijs erbij. Dit project wordt ook genoemd onder Smart werken en
innovatie omdat het beide thematafels raakt.
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Financiering lopende projecten

Totaalfinanciering

Overheid

Maatschappelijke
organisaties

Ondernemers

Totaal

7.008.711

3.415.240

1.087.280

11.511.231

Financiering projecten
14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

Maatschappelijke
organisaties; 3.415.240

Ondernemers;
1.087.280

6.000.000

4.000.000

Overheid;
7.008.711

2.000.000

0
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2.3 Mobiliteit en bereikbaarheid
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen?
Visie 2030
Een goede bereikbaarheid is voor de Achterhoek een essentiële voorwaarde om economisch te kunnen groeien
en de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de regio op peil te houden. Dat geldt zeker in de huidige tijd
waarin de afstand tot voorzieningen op het platteland groeit. Ook goede (OV) verbindingen met Duitsland zijn
voor ons als grensregio van groot belang. Zonder vervoer staat de regio letterlijk en figuurlijk stil.

Wat willen we bereiken?
In 2030 is er energieneutraal, betaalbaar en betrouwbaar vervoer voor iedereen die zich vanuit, naar en door
de Achterhoek wil verplaatsen. Hiervoor moeten zowel de hoofdinfrastructuur als de regionale en lokale
infrastructuur kwalitatief en kwantitatief op orde zijn. Het is de bedoeling dat reizigers hun reis straks eenvoudig
kunnen plannen via telefoon en internet. En idealiter zijn er in de Achterhoek geen belemmeringen meer voor
reizigers en vervoerders tussen Nederland en Duitsland.

Hoe gaan we dat doen?
We sluiten aan bij de drie hoofdthema’s in de Mobiliteitsagenda 2030; Betrouwbaar & robuust, duurzaam en
slim. ‘Betrouwbaar en robuust’ gaat over het realiseren van betrouwbare vervoersvoorzieningen. Om dit te
bereiken zijn een goed doorstromend hoofdwegennet, het versnellen van OV-connecties en regionale
fietsverbindingen nodig. We willen van de N18 een toekomstgerichte ‘Smart N18’ (2x2 rijstroken, 100 km/h en
ongelijkvloerse kruisingen) maken en we treffen maatregelen om een vlotte aansluiting van de A12 op de A18
te bevorderen. Ook blijven we investeren in de ruggengraat van het openbaar vervoer in de Achterhoek en
willen we verbindingen versnellen door betere over- en instapmogelijkheden. Het opheffen van de
belemmeringen voor reizigers tussen Nederland en Duitsland (zowel regionale verbindingen als goede
aansluiting op internationale spoorverbindingen) heeft daarbij onze aandacht.
Bij ‘duurzaam’ werken we toe naar duurzame vervoerswijzen die bijdragen aan klimaatadaptatie. Daartoe
investeren we in energieneutraal mobiliteitsgedrag en een veilig en fijnmazig fietsnetwerk. De opkomst van de
e-bike biedt in een gebied als de Achterhoek kansen om de fiets als alternatief vervoermiddel in te zetten. We
stimuleren en faciliteren emissieloos vervoer, onder andere door het realiseren van voldoende laadstations voor
duurzame energie. ‘Slim’ richt zich op betaalbare en slimme vervoersvoorzieningen. We willen vooroplopen in
slimme en sociale mobiliteit en de eerste rurale MaaS-pilotregio worden. Het concept Mobility as a Service
(MaaS) zal als een soort marktplaats voor mobiliteit gaan fungeren. Reizigers kiezen, plannen en betalen
bijvoorbeeld via de smartphone zelf de optimale vervoersoplossing. Ook zetten we ons in voor slimme
oplossingen die het goederenvervoer efficiënter en duurzamer maken. Zo werken we aan een sluitend netwerk
voor Langere en Zwaardere Vrachtautocombinaties (LZV’s), waarmee we de efficiëntie en de duurzaamheid van
het goederenvervoer verhogen.

Te bereiken maatschappelijk effect
In 2030 is er energieneutraal, betaalbaar en betrouwbaar vervoer voor iedereen die zich vanuit, naar en door
de Achterhoek wil verplaatsen.
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Sub-doelen Mobiliteit en bereikbaarheid
Sub-doelen 2030
Duurzaam: in de Achterhoek is het vervoer in 2030
energieneutraal en energieneutraal reizen wordt
gefaciliteerd.
Betrouwbaar en Robuust: de hoofd-, regionale en lokale
infrastructuur is kwantitatief en kwalitatief op orde en
zonder belemmeringen voor reizigers en vervoerders
tussen Duitsland en Nederland.
Slim: er zijn slimme vervoersvoorzieningen die gebruik
maken van telefoon en internet.

Meetbare parameters
Mate waarin het vervoer in de Achterhoek
energieneutraal is.
Aantal laadpalen en groei naar een dekkend net.
Afname van het aantal voertuigverliesuren. Reistijd
op de ruggengraat van het OV in de Achterhoek.

Tijd waarin Regionaal verzorgende voorzieningen
met de beschikbare OV-modaliteiten bereikbaar
zijn (doel: binnen 20 minuten).

Aanpak voor 2022
Subdoelstelling Duurzaam
In 2022 zal de uitrol van de laadinfrastructuur voor (vracht)auto’s en (deel)fietsen worden gecontinueerd. De
regionale laadvisie is de basis voor deze uitrol. De gemeentelijke plaatsingsplannen vormen de blauwdruk om
de lokale laadinfra opgaven uit te kunnen voeren. Deze opgaven en toekomstige opgaven zoals ‘het gebruik en
de toepassing van waterstof’ worden verder opgepakt. Hiervoor moet in 2022 een nieuwe projectleider
duurzame mobiliteit worden aangesteld. Daarnaast wordt de opdracht van de mobiliteitsmakelaar verlengd tot
ten minste eind 2022. De mobiliteitsmakelaar krijgt wederom een breed takenpakket mee om de CO2-reductie,
bereikbaarheid en mobiliteit binnen de regio Achterhoek te blijven promoten.
In 2022 gaan we verder met het stimuleren van duurzaam en gezond gedrag via werkgevers voor woonwerkverkeer en ook rechtstreeks op inwoners.

Subdoelstelling Betrouwbaar en Robuust
Doel blijft om de N18 2e fase concreet op de (Rijks)agenda te krijgen. Daarbij is het noodzakelijk dat alle
betrokken partijen inhoudelijk op één lijn komen.
Ook willen we de treinverbinding Arnhem-Winterswijk versnellen. We continueren de actieve lobby richting Rijk
en provincie om de realisatie van de ontbrekende schakels op de politieke agenda te houden en dichterbij te
brengen.
Verder zetten we in 2022 in op het versnellen van de lijnvoering HOV-buslijnen Doetinchem-Enschede (74) en
Winterswijk-Enschede (73) volgens het met Arriva uitgewerkte vervoerplan in de N18 HOV-corridor.
In 2021 zetten we ons in om het regionale hoofdfietsnetwerk te completeren door ontbrekende schakels te
verkennen, te onderzoeken en vervolgens aan te leggen. Ook worden er potentieel kansrijke snelfietsroutes in
kaart gebracht. En zullen we een aantal diepgaandere tracéverkenningen uit laten voeren. In 2022 worden deze
resultaten uitgewerkt. In 2022 zullen we ook nieuwe tracés diepgaander verkennen.
We zetten in op mobiliteitshubs, mobiliteitshubs moeten de verbindingen op de OV-trajecten verbeteren en
meerdere modaliteiten en faciliteiten bijeen brengen. In 2021-2022 wordt de eerste bushalte omgevormd tot
een mobiliteitshub. In 2022 verwachten we meerdere potentiële hublocaties in beeld te hebben gebracht die in
aanmerking komen tot het omvormen tot een volwaardige mobiliteitshubs.

Subdoelstelling Slim
Op dit moment lopen er verschillende projecten (Deelfietsen (sMaaS), Netmobiel, deelauto’s bij energie
coöperaties) en zijn er diverse ideeën die de fijnmazige bereikbaarheid vergroten. In 2020 is gestart met het
opstellen van een businesscase voor de Achterhoek Deelvervoer Coöperatie.. Dit wordt een nieuwe entiteit die
wordt opgezet om deelvervoer in de Achterhoek te faciliteren. In 2021-2022 zal er stapsgewijs gekeken worden
in welke mate en in welke grootte de coöperatie moet worden opgezet.
Daarnaast gaat het project Netmobiel de derde en laatste fase van het project in. De lancering in de laatste drie
gemeenten zal ook in 2022 plaatsvinden. Aan het einde van het jaar heeft elke gemeente kennisgemaakt met
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de Netmobiel-app, zijn de mensen geënthousiasmeerd en zal de rebranding van de Netmobiel-app naar de
Gaon-app zijn voltooid.
De digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata Achterhoek 2020-2021 zal moeten worden gecontinueerd. Hiervoor
wordt eind 2021 een plan van aanpak opgesteld. De verwachting is dat de aanpak van deze
digitaliseringsopgave een nieuwe manier van samenwerking betekent voor de gemeenten op het gebied van het
invoeren en het interpreteren van mobiliteitsdata. Mogelijk zal het onderbrengen van deze taak bij één
specifieke gemeente een mogelijke oplossing zijn. Hiervoor zal een structurele investering nodig zijn.

Projecten Mobiliteit en bereikbaarheid
Onderstaande projecten zijn de nu bekende projecten die in voorbereiding zijn of in 2021-2022 worden
uitgevoerd om de doelen van de thematafel te bereiken. De projectuitvoering zal plaatsvinden in wisselende
samenstelling door verschillende uitvoerders. Monitoring van alle projecten vindt plaats via Board en indien
nodig de (Achterhoek) Raad. De projecten zijn breder dan hetgeen Regio Achterhoek zelf uitvoert. Dit
programma is dan ook informerend en niet ter vaststelling.
Dit betreft de stand van zaken per eind maart 2021 van projecten die (door)lopen of starten in de tweede helft
van 2021 en/of verder.

Lopende projecten
Projecten
Ruraal MAAS Concept
(procesbegeleider)

SMAAS Achterhoek

Werkgeversaanpak Achterhoek
mobiliteitsmakelaar 2020-2021

Elektrische Deelvoertuigen
Coöperatie Groenkracht Groenlo

Elektrische Deelvoertuigen
Coöperatie Zonnig Zieuwent

Korte omschrijving
Het rurale MaaS-concept moet het mogelijk maken dat iedereen in de
Achterhoek eenvoudig een reis kan plannen, boeken en betalen en dat de
gehele Achterhoek goed bereikbaar blijft met allerlei (slimme)
vervoersmodaliteiten. De procesbegeleider legt de verbinding tussen de
diverse projecten voor fijnmazige bereikbaarheid.
Project van de toeristische bedrijven in de Achterhoek. Het idee achter
SMaaS is het aantrekkelijk bereikbaar maken van toeristische locaties en
overnachtingsmogelijkheden. Er is gekozen voor deelfietsen, die worden
geplaatst op enkele stations en bij enkele overnachtingsmogelijkheden.
Toeristen kunnen de deelfietsen gebruiken met een app (eventueel i.c.m.
een arrangement) en krijgen aanbiedingen te zien vanuit de toeristische
sector.
Dagelijks is er veel woon-werkverkeer. Dit verkeer moet op een zo
duurzaam mogelijke wijze plaatsvinden. Met behulp van een
mobiliteitsmakelaar wil de regio werkgevers en werknemers gericht
informeren en actief stimuleren om duurzame mobiliteitskeuzes te maken.
De OV-verbindingen in de kleine kernen binnen de regio Achterhoek zijn
vaak ontoereikend. Inwoners zijn afhankelijk van eigen vervoer. Als men
het kan betalen hebben huishoudens vaak 1 of 2 niet-duurzame auto's ter
beschikking. Deze auto's staan het merendeel van de tijd stil en nemen
onnodig veel plaats in de publieke ruimte in. Daarbij is een eigen auto voor
veel mensen een enorme kostenpost, terwijl men de auto maar sporadisch
gebruikt. Er wordt ingezet op 3 actieve duurzame deelauto’s in de kern van
Groenlo. Het gebruik van een elektrisch deelvoertuig kan zorgen voor een
afname van het aantal niet-duurzame (tweede) auto's. Dit zorgt voor een
schonere wijze van vervoer (elektriciteit dat wordt opgewekt door de
energiecoöperaties in de kernen). Verder wordt de aanschaf en het gebruik
van een eigen auto verminderd, wat het straatbeeld en de publieke ruimte
ten goede komt, indien men die tweede auto de deur uit durft te doen.
De OV-verbindingen in de kleine kernen binnen de regio Achterhoek zijn
vaak ontoereikend. Inwoners zijn afhankelijk van eigen vervoer. Als men
het kan betalen hebben huishoudens vaak 1 of 2 niet-duurzame auto's ter
beschikking. Deze auto's staan het merendeel van de tijd stil en nemen
onnodig veel plaats in de publieke ruimte in. Daarbij is een eigen auto voor
veel mensen een enorme kostenpost, terwijl men de auto maar sporadisch
gebruikt. Er wordt ingezet op 1 actieve duurzame deelauto in de kern van
Zieuwent. Het gebruik van een elektrisch deelvoertuig kan zorgen voor een
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afname van het aantal niet-duurzame (tweede) auto's. Dit zorgt voor een
schonere wijze van vervoer (elektriciteit dat wordt opgewekt door de
energiecoöperaties in de kernen). Verder wordt de aanschaf en het gebruik
van een eigen auto verminderd, wat het straatbeeld en de publieke ruimte
ten goede komt, indien men die tweede auto de deur uit durft te doen.
Tenslotte zijn er ook inwoners van dorpen die geen eigen vervoer hebben
en dus afhankelijk zijn van het kunnen meerijden met anderen. Om deze
doelgroep ook in hun behoefte kunnen voorzien, is het aanbieden van
deelauto's een deel van de oplossing.

Projecten in ontwikkeling
Projecten
Project-/procesbegeleiding
duurzame mobiliteit
Doorontwikkeling, validatie en
opschaling Netmobiel 2021

Rurale HUB busstation
Lichtenvoorde

Korte omschrijving
Het begeleiden, uitwerken en uitvoeren van de processen en projecten rondom de
projectgroep duurzame mobiliteit en de incorporatie, opbouw en verdere
uitwerking van het ADC richting Agem.
Fijnmazige bereikbaarheid in de Achterhoek realiseren door middel van de
doorontwikkeling en opschaling van het MaaS-platform Netmobiel. Tevens
integratie van het platform in de opzet van de Achterhoek Deelvervoer Coöperatie
i.o.
Het opwaarderen van een bushalte naar een eerste (model) rurale mobiliteitshub
in de Achterhoek. Waar diverse modaliteiten en faciliteiten elkaar treffen.
Als voorbeeld dienend voor toekomstige (rurale) hubs.

Financiering lopende projecten

Totaalfinanciering

Overheid

Maatschappelijke
organisaties

Ondernemers

Totaal

849.624

28.800

133.400

1.011.824

Financiering projecten
1.200.000
Maatschappelijke
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1.000.000
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800.000

600.000

400.000
Overheid; 849.624

200.000

0
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Programma 3

Smart Living
In deze paragraaf worden de doelen en projecten van de thematafels weergegeven die vallen onder Smart
Living. Dit zijn Wonen en vastgoed, Circulaire economie en energietransitie en de Gezondste regio. Per
thematafel wordt weergegeven wat we willen bereiken voor 2030, welke subdoelen en meetbare parameters
daarbij horen, wat de concrete aanpak is voor het begrotingsjaar 2022, welke projecten er voor 2022 reeds
lopen en welke projecten er op dit moment in ontwikkeling zijn. De visie, doelen en parameters sluiten aan bij
de Visie 2030.
Voor de projecten geldt dat dit niet uitputtend is voor het jaar 2022. Gedurende 2021 zullen nieuwe projecten
worden ontwikkeld en worden toegevoegd. De projecten zijn breder dan hetgeen Regio Achterhoek zelf
uitvoert. Dit programma is dan ook informerend en niet ter vaststelling.

3.1 Wonen en vastgoed
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen?
Visie 2030
De woningmarkt anno 2019 is dynamisch en niet alle veranderingen zijn beïnvloedbaar. Voorop staat dat we
willen dat de Achterhoek een aantrekkelijk woongebied blijft. In het Achterhoeks Woonwensen- en
Leefbaarheidsonderzoek (2018) geven inwoners hun woonomgeving een 7,8. Het kleinschalige, groene
landschap en de karakteristieke dorpen en steden leveren een grote bijdrage aan het woongenot. Dat is iets om
te koesteren, zeker nu bij steeds meer mensen de kwaliteit van hun leefomgeving hoog op het prioriteitenlijstje
staat. Om de aantrekkelijkheid van de Achterhoek te waarborgen, liggen er uitdagingen in de centra van steden
en dorpen en het buitengebied. Denk aan het verkleinen van kernwinkelgebieden om leegstand te voorkomen,
nieuwe bestemmingen voor of sloop van vrijkomende agrarische bebouwing en de noodzaak van grootschalige
asbestsanering.
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Juist in een regio waar het accent ligt op de bestaande woningen, zijn er volop kansen voor creativiteit en
innovatie. Hoe kunnen we een leegstaand gebouw omvormen tot bijvoorbeeld (starters)woningen? Welke
mogelijkheden zijn er voor ‘erfdelen’ in het landelijk gebied? De Achterhoek is een proeftuin voor nieuwe
woonconcepten. De energietransitie en vergrijzing zijn van blijvende invloed op de woningmarkt. Met het oog
op de toekomst moeten woningen energieneutraal en levensloopbestendig worden. Omdat veel bewoners geen
urgentie voelen om hun huis aan te passen, willen we investeren in financiële of praktische ondersteuning
daarbij.

Wat willen we bereiken?
De score voor leefbaarheid in de Achterhoek blijft minimaal op het gemiddelde van een 7,8. We willen een
woningvoorraad die meebeweegt met de demografische ontwikkelingen en die kwalitatief en kwantitatief
voldoet. Een aantrekkelijke en passende woningvoorraad is ook belangrijk voor het behouden en aantrekken
van arbeidskrachten. We willen leegstand voorkomen en ruimte bieden aan nieuwe en bijzondere manieren van
wonen. De verbinding tussen wonen, werken en aspecten als cultuur, recreatie, voorzieningen en sociale
cohesie willen we versterken.

Hoe gaan we dat doen?
Voor de toekomst van de Achterhoek ligt de focus op de bestaande woningvoorraad. Verduurzamen van
woningen krijgt de hoogste prioriteit, omdat het een vliegwiel is voor kwaliteitsverbetering. Ook richten we ons
op het levensloopbestendig maken van woningen, zodat meerdere doelgroepen bediend kunnen worden.
Daarnaast zien we een opgave om te voorzien in het tekort aan woningen op de korte termijn. De Achterhoek is
bereid naar verhouding in de Gelderse opgave voor 100.000 nieuwe woningen te gaan voorzien.
Waar mogelijk zorgen we voor transformatie van leegstaand vastgoed naar een woonbestemming; zo benutten
we bestaande stenen. Daarbij spannen we ons gezamenlijk in om bepaalde woningen, die niet aan de eisen van
de tijd voldoen, uit de markt te laten verdwijnen.
Bij extra nieuwbouw geldt het credo ‘van kwantiteit naar kwaliteit’. We streven naar de juiste woning op de
juiste plek op de korte termijn (2-5 jaar), de middellange termijn (5-10 jaar) én de lange termijn (10 jaar en
langer). Het overgrote deel van de woningen in de Achterhoek staat er al. Op korte termijn zien we extra vraag
naar woningen ontstaan. We gaan voor een flexibel woonbeleid, gericht op het oplossen van knelpunten. We
voegen alleen extra nieuwbouw toe als dit bijdraagt aan het oplossen van de mismatch op de lokale
woningmark. Er komt een regionale set aan kwaliteitscriteria op basis waarvan nieuwe woningbouwplannen
worden beoordeeld. Bijsturing vindt plaats door fasering (kwantitatief) en/of het aanpassen van
woningbouwplannen (kwalitatief). Op deze manier zorgen we voor een evenwichtige toevoeging van het aantal
nieuw te bouwen woningen. Hierbij gebruiken we de nieuwste technieken en innovaties op het gebied van
duurzaam en tijdelijk bouwen en installeren. Uitgangspunt vormen dus lokale trends en maatwerk. We baseren
ons daarbij op feiten en trends om op basis van actuele gegevens te kunnen sturen. We denken daarbij vanuit
de regio en haar kernen en niet vanuit gemeentegrenzen. Jaarlijks vindt er op regionaal niveau monitoring (en
indien nodig bijsturing) plaats. Er is experimenteerruimte voor vernieuwende, flexibele en tijdelijke
woonvormen. Ten slotte gaan we een transformatie- en sloopstrategie voor leegstaand en leegkomend
vastgoed ontwikkelen en uitvoeren (agrarische bebouwing, kantoren, detailhandel, maatschappelijk vastgoed).
Ook zetten we actief in op het verkleinen en transformeren van de kernwinkelgebieden in de centra om
leegstand te beperken. Inbreiden gaat boven uitbreiden. In principe komen er geen nieuwe uitbreidingslocaties
meer bij. Bij deze aanpak hoort natuurlijk ook het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. We onderzoeken of
en hoe er een transformatie- en sloopfonds kan komen.

Te bereiken maatschappelijk effect
De score voor leefbaarheid in de Achterhoek blijft minimaal op het gemiddelde van een 7,8.
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Sub-doelen wonen en vastgoed
Sub-doelen 2030

Meetbare parameters (*)

De woningvoorraad beweegt mee met de demografische
ontwikkelingen en draagt tegelijkertijd bij aan het
behouden en aantrekken van arbeidskrachten.
De bestaande woningvoorraad is in 2030 duurzamer en
meer levensloopbestendig.
Leegstaand vastgoed is getransformeerd naar een andere
functie (indien passend woningen) of gesloopt.
Er zijn nieuwe en bijzondere manieren van wonen die
aansluiten bij de vraag en het bestaande aanbod.
De leefbaarheid blijft op peil door een integrale aanpak
met aspecten als cultuur, voorzieningen en sociale
cohesie.

Passende woningvoorraad.

Kwaliteit van de woningvoorraad en
duurzaamheid.
Omvang van de leegstand.
Samenstelling van de woningvoorraad.
Score leefbaarheid gemiddeld minimaal een 7,8.

Aan de hand van de gegevens uit de Woonmonitor en Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek
(AWLO) worden de subdoelen gemeten.

Aanpak voor 2022
2022 is het laatste jaar waarin gebruik kan worden gemaakt van de RegioDeal middelen. In dat jaar zal een
aantal reeds opgestarte projecten een vervolg krijgen en een laatste reeks projecten worden opgepakt. Dit zal
gebeuren langs de drie RegioDeal-programmalijnen:
1. Kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad in de Achterhoek
2. Toevoegen van passende nieuwe woningen
3. Slopen en transformeren van leegstand vastgoed en daarmee versterken van stads- en dorpscentra.
Binnen de eerstgenoemde programmalijn is vooral een verdere uitrol van de zogenaamde Baanbrekende
aanpak aan de orde. Het gaat hier op een vernieuwende regiobrede aanpak waarmee segmentsgewijs grotere
aantallen woningen worden aangepakt met de inzet van een aantrekkelijk all-in aanbod voor eigenaren en
bewoners.
Voor de tweede programmalijn zullen de data die voortkomen uit de nieuwe regionale Woon- en
Vastgoedmonitor leidend zijn. Het heeft er alle schijn van dat de huidige druk op de Achterhoekse woningmarkt
ook na 2022 zal toenemen. Naar verwachting zal naast een algehele versnelling extra inzet op betaalbare
woningen en (flexibele) woonvormen voor spoedzoekers nodig zijn. Arbeidsmigranten en vergunninghouders
zijn voorbeelden van die spoedzoekers. Met name voor betaalbare woningen voor jonge starters op de
woningmarkt zullen verbindingen worden gezocht met de Achterhoekse Wooncoöperatie. Voorts in dit
programmaonderdeel zal worden ingezet op nieuwe innovatieve woonvormen waarbij relaties met bijvoorbeeld
klimaat, energie, waterhuishouding, natuur en circulariteit zullen worden gelegd.
Binnen de derde programmalijn zijn in 2021 verschillende projecten gestart. Voor 2022 zal daaraan vooral een
operationeel Kennisplatform Transformatie worden toegevoegd. Binnen dit platform zal opgedane kennis (in de
vorm van beleidsstrategieën en projectaanpakken) bijeen worden gebracht en ter beschikking gesteld aan
betrokken partijen in de regio. Dit teneinde de kwaliteit en effectiviteit van transformatieprocessen te verhogen.
Bij bovengenoemde trajecten zal zo veel als mogelijk aansluiting worden gezocht bij andere
financieringsmogelijkheden binnen de provincie Gelderland maar ook op nationaal niveau.
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Projecten Wonen en vastgoed
Onderstaande projecten zijn de nu bekende projecten die in voorbereiding zijn of in 2021-2022 worden
uitgevoerd om de doelen van de thematafel te bereiken. De projectuitvoering zal plaatsvinden in wisselende
samenstelling door verschillende uitvoerders. Monitoring van alle projecten vindt plaats via Board en indien
nodig de (Achterhoek) Raad. De projecten zijn breder dan hetgeen Regio Achterhoek zelf uitvoert. Dit
programma is dan ook informerend en niet ter vaststelling.
Dit betreft de stand van zaken per eind maart 2021 van projecten die (door)lopen of starten in de tweede helft
van 2021 en/of verder.

Lopende projecten
Projectnaam
Korte omschrijving
Ontwikkelen portefeuillestrategie 2e Gezamenlijk met alle betrokken partijen, inclusief inwoners, is er een
tranche
visie op wonen (portefeuillestrategie) voor kernen ontwikkeld, die, via
projecten getrokken door inwoners, ook daadwerkelijk tot uitvoering
wordt gebracht. Het project bestaat uit 2 tranches en 20 kernen.
Sleutel tot een energieneutrale
Opbouw regionale kennis- en businessclusters voor innovatieve
woning
ontzorg- en financieringsconcepten voor de verduurzaming van de
particuliere woningvoorraad, uiteindelijk leidend tot een energieneutrale
Achterhoek en regionale werkgelegenheid.
Pilot Transformatievisie Oudestraat Repareren van de leegstand in winkelstraten op de gebruikelijke manier
Neede 2030
lukt vaak niet meer. Een transformatie, waarbij delen van de
winkelstraat echt worden omgevormd, is nodig. Een winkelstraat die
het erg moeilijk heeft is de Oudestraat in Neede. Het rapport Van
reparatie naar transformatie uit 2017 heeft dit duidelijk bevestigd. Op
dit moment staat ca. 33% van de winkels in de Oudestraat leeg, dit lijkt
binnen enkele jaren op te lopen naar 50%. Structurele leegstand is het
gevolg. Voor zowel de straat als het vastgoed moet een nieuwe functie
worden gezocht.
Woon- en Vastgoedmonitor
Om goed en snel in te kunnen spelen op de transformatieopgave en de
Achterhoek
woonbehoefte, ontwikkelingen en opgaven is het van belang actueel
inzicht te hebben in feiten, dynamiek op de woningmarkt en trends en
ontwikkelingen. In de vastgoedmonitor worden afzonderlijke
onderdelen als woningmarktmonitor en het Achterhoekse woonleefbaarheidsonderzoek (AWLO) samengevoegd. Enkele
hoofdindicatoren worden opgenomen in de Achterhoek Monitor die in
voorbereiding is.
Pilot betaalbaar tijdelijk wonen in Dit project geeft invulling aan het oplossen van de mismatch tussen
kleine kernen
vraag en aanbod van woningen in de (kleine) kernen. Voor starters en
ouderen zijn er te weinig mogelijkheden om een tijdelijke woonvraag in
te vullen. Hierdoor trekken jongeren weg en zijn er voor ouderen te
weinig doorstroommogelijkheden.
Leergang toekomstgericht
Verbeteren van de leefbaarheid en pro-actief bestrijden van
retailmanagement
leegstandsontwikkeling door het investeren in en het creëren van vitale
kernen/binnensteden met toekomstbestendige ondernemers en
innovatieve duurzame ondernemingen. Dit (pilot-)project bestaat
concreet uit een coaching- en trainingstraject voor retailondernemers in
de binnenstad van Doetinchem.
Leefsamen
Deze unieke publiek-private samenwerking in de Achterhoek kan gezien
worden als nutsvoorziening voor ouderen, met een grote mate van
sociale activatie van naasten waardoor er op zowel economisch als
sociaal vlak veel effecten zijn. Dit project bestaat uit meerdere
deelprojecten die in uitvoering of in ontwikkeling zijn.
Zorgeloos Samenwonen in de
Het woongebouw Kattenberg (28 woningen) in Aalten in de nabije
Kattenberg
toekomst inzetten als aanleun wooncomplex (bij een verpleeghuis)
waarbij sprake is van zorgeloos samenwonen in een uniek woonconcept
voor relaties waarbij één van de partners dementie heeft.
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Heuvelstraat Silvolde

Wonion en medeaanvragers bouwen 28 nul-op-de-meter-woningen
(NOM) circulair en in een optimaal verduurzaamde en klimaatadaptieve
woonstraat. Hierbij is sprake van een gesloten waterkringloop en een
duurzame lokale energievoorziening met opslagcapaciteit om zo veel
mogelijk zelfvoorzienend te zijn. De regionale impact is o.a. het gevolg
van opschaling van kennis door samenwerking met lokale organisaties
op de verschillende innovatieve onderdelen. Opgebouwde kennis
(d.m.v. monitoring en dataverzameling) wordt gekoppeld aan het
onderwijsprogramma van Saxion.

Projecten in ontwikkeling
Projectnaam
Uuthuuskes

Baanbrekende aanpak

Centrumplannen voor zes
Achterhoekse gemeenten

Kennisplatform Transformatie

Korte omschrijving
Deze unieke publiek-private samenwerking in de Achterhoek kan gezien
worden als nutsvoorziening voor ouderen, met een grote mate van
sociale activatie van naasten waardoor er op zowel economisch als
sociaal vlak veel effecten zijn.
In vervolg op het project Sleutel tot een energieneutrale woning is een
traject gestart voor een meerjarig grootschalig traject tot
verduurzaming van woningen. Daarbij worden consortia van bedrijven
samengesteld die via een One Shop formule verduurzamingspakketten
voor specifieke woningsegmenten aan gaan bieden. In 2020 is hiertoe
in eerste instantie een zogenaamde Baanbrekende Visie opgesteld.
Deze zal worden gevolgd door een Baanbrekende aanpak
verduurzaming waarvan de uitvoering eind 2021 van start zal gaan.
We werken verder aan gebiedsgerichte opgaven en blijven ervaringen
op doen in het aanjagen en faciliteren van transformatieprocessen. Er
wordt (verder) uitvoering gegeven aan de herontwikkeling en
transformatie van gebieden in dorpen en steden in de Achterhoek waar
veel structurele leegstand is. Het accent ligt met name op de kwaliteit
van centra; het versterken van kernwinkelgebieden, gerichte
vermindering van detailhandel in aanloopstraten en een groeiend
probleem van leegstaand maatschappelijk vastgoed (bijv. kerken).
Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan de Retail Deal voor het
vitaal houden en toekomstbestendig maken van winkelharten in stadsen dorpscentra.
Dit platform moet gaan voorzien in het verzamelen, borgen en delen
van kennis op het terrein van transformatie van vastgoed onder andere
ook binnen gebiedsgerichte opgaven. Deze kennis bestrijkt zowel
beleidsstrategieën, procesaanpakken als praktische tools die bij
transformatie aan de orde zijn. Kennis zal worden gedeeld via een
aantrekkelijk en toegankelijk online platform. Naast deze kennisbank zal
ook een community van betrokken partijen worden opgezet.
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Financiering lopende projecten

Totaalfinanciering

10.000.000

Overheid

Maatschappelijke
organisaties

Ondernemers

Totaal

6.106.223

2.891.391

398.486

9.396.100

Financiering projecten

9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000

Maatschappelijke
organisaties;
2.891.391
Ondernemers;
398.486

5.000.000
4.000.000
3.000.000

Overheid;
6.106.223

2.000.000
1.000.000
0
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3.2 Circulaire economie & energietransitie
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen?
Visie 2030
In het Akkoord van Groenlo is afgesproken om als Achterhoek al in 2030 energieneutraal te zijn. Het omgaan
met grondstoffen en afval volgens het kringloopprincipe is een essentieel onderdeel van een klimaat-vriendelijke
economie. Gerelateerd hieraan is onze ambitie om voorop te blijven lopen op het gebied van circulaire
landbouw.

Wat willen we bereiken?
In 2030 wekt de Achterhoek haar eigen energie op, is afval een grondstof geworden en is er meer biodiversiteit
door minder emissies. Met deze ambitie groeit de Achterhoek uit tot de schoonste regio van het land. In 2030
wordt afval niet langer als een probleem of als een kostenpost gezien, maar als een nuttige grondstof. Energie
wordt duurzaam opgewekt en bij het gebruik ervan staat besparing centraal. We verminderen emissies en
creëren zo ruimte voor een grotere biodiversiteit. Ook voor (agrarische) bedrijven is dit interessant om nieuwe,
circulaire verdienmodellen te kunnen ontwikkelen.

Hoe gaan we dat doen?
Het landelijk klimaatakkoord wordt door dertig regio’s uitgewerkt naar regionale doelen voor energiebesparing
en grootschalige energieopwekking. Om de Achterhoek aardgasloos te maken, wordt een regionaal warmteplan
opgesteld; voor wijken en dorpen wordt gekeken wat nodig is. Ook komt er een regionaal windturbineplan. Het
(verbrede) energieloket zorgt voor bewustwording bij inwoners en bedrijven, geeft integrale adviezen over de
woning en begeleidt inwoners bij de realisatie. De focus ligt daarbij op de bestaande woningvoorraad om zo de
energiedoelstelling te kunnen halen.
In 2030 is de Achterhoek koploper in de kringlooplandbouw, doordat 80% van de agrarische ondernemingen
hierbij is aangesloten. De Achterhoek loopt nu al voorop dankzij projecten als de Vruchtbare Kringloop
(deelname door circa 300 agrarische bedrijven), Kunstmestvrije Achterhoek, Groene Kenniswerkplaats met het
Zone.college en Proefboerderij De Marke. Deze projecten worden doorontwikkeld tot een vitaal ecosysteem
voor kringlooplandbouw, met De Marke als open innovatie- en kenniscentrum. We blijven nieuwe pilots op het
gebied van kringlooplandbouw ontwikkelen en bevorderen daarmee de biodiversiteit.
De bedrijvenparken dragen bij door circulair te worden als efficiënt werkende en zelfvoorzienende ecosystemen;
als eerste drie bedrijvenparken in Berkelland, Doetinchem en Oost Gelre. Ook de bouw draagt bij aan circulaire
economie; door het vroegtijdig inventariseren van te slopen gebouwen wordt duidelijk hoeveel en welke
materialen voorhanden zijn voor hergebruik. De opzet van een Grondstoffenbank en een Materialenwerkplaats
zijn hiervoor in voorbereiding.

Te bereiken maatschappelijk effect
In 2030 wekt de Achterhoek haar eigen energie op, is afval een grondstof geworden en is er meer biodiversiteit
door minder emissies.
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Sub-doelen Circulaire economie en energietransitie
Sub-doelen 2030

Meetbare parameters

De Achterhoek is energieneutraal.

Hoeveelheid energie die verbruikt wordt in de
Achterhoek, die nog niet in de regio met
hernieuwbare bronnen wordt opgewekt (bron is
beschikbaar).
De Achterhoek is koploper gebleven in de kringloopAantal agrarische ondernemingen dat hun
landbouw.
activiteiten koppelt aan verantwoord omgaan
met bodemwaterlucht en natuurkwaliteit is
opgelopen tot 80% (nu 10%).
Bedrijvenparken zijn efficiënt werkende ecosystemen
Aantal bedrijvenparken (ondernemingen) dat
en zijn zelfvoorzienend.
individueel en/of samen in de directe omgeving
en met hun ketenpartners verantwoord omgaat
met grondstoffen en afval tot een minimum
beperken.
In de Achterhoek wordt circulair omgegaan met vastgoed Aantal gebouwen en infrastructurele projecten
en infrastructuur.
dat circulair ontwikkeld, gebruikt en hergebruikt
wordt.

Aanpak voor 2022
Energietransitie
De Achterhoek heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Deze doelstelling is in de Regionale
Energietransitie Achterhoek, RES Achterhoek vertaald in een bod, als bijdrage aan de landelijke klimaatdoelen
voor grootschalige opwekking van zon- en windenergie en de ruimtelijke inpassing ervan. Onderdeel van RES is
ook een regionaal warmteplan. In 2022 worden de inspanningen om te komen tot realisatie van grootschalige
energieopwekking voortgezet. Er is een baanbrekende aanpak opgesteld om te komen tot versnelling in de
verduurzaming van particuliere woningen. De thematafel Wonen en vastgoed richt zich op dit project. In het
eerste deel van deze paragraaf is er meer over te lezen. In 2022 blijft er aandacht voor het verbreden van de
energie- en klimaatopgaven naar Industrie, Mobiliteit, Landbouw en biogastransitie en de aanpalende
thematafels.

Circulaire Economie
Met circulaire economie wordt beoogd grondstoffen te besparen, door zoveel mogelijk gebruik te maken van
bestaande materialen en te voorkomen dat afval ontstaat. Op het gebied van circulair ondernemen zijn pilots
gestart op bedrijvenparken in de Achterhoek (Doetinchem, Berkelland en Oost Gelre). Het gaat daarbij zowel
om een verdieping van circulair en toekomstbestendig ondernemen, als om een versterking van de
samenwerking van verschillende bedrijven om samen, collectief, meer te kunnen bereiken. De resultaten van
deze pilots worden via SIKA uitgerold over de andere industrieterreinen.
De cirkelregio Achterhoek richt zich specifiek op circulair slopen en bouwen, door onder andere inventarisatie
van materialen bij te slopen gebouwen en betrekken van voorhanden materialen bij nieuwbouw. Via COP’s
worden initiatieven opgepakt en vindt kennisoverdracht plaats. De praktijkvoorbeelden worden breed bekend
gemaakt in een inspiratieboek.

Kringlooplandbouw
De afstemming tussen de projecten, die binnen de Regiodeal zijn opgepakt, leiden tot een Innovatie-en
Ontwikkelagenda voor de Kringlooplandbouw. De agenda maakt onderdeel uit van de aanpak van met
ministerie LNV voor de 5 experimenteergebieden, waarvan de Achterhoek er één is en is bedoeld als bouwsteen
voor en brede gebiedsagenda.
De Achterhoek is aangewezen als pioniersgebied voor het Nationaal Plan Landelijk Gebied, onderdeel van NOVI.
Met rijk, provincie, waterschap en regionale stakeholders worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de
regionale opgaven voor droogte, stikstof, biodiversiteit, energietransitie, kringlooplandbouw, natuurinclusiviteit
en agrofood in regie gezet wordt.
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Vitaal Buitengebied
Het project Toekomstbestendig Erf in de Achterhoek is gestart in vier gemeenten (Berkelland, Bronckhorst,
Oude IJsselstreek en Winterswijk) en richt zich op het in gesprek komen met de bewoners van de erven in het
buitengebied om samen met hen de aanzet te geven tot het realiseren van een vitaal en een toekomstgericht
erf. Hiervoor wordt per gemeente een plan van aanpak opgesteld, waarbij erfadviseurs en erfbegeleiders
worden ingezet. Onderdeel van dit project is ook het opstellen van een gebiedsanalyse. Hierbij wordt
samengewerkt met het RIEC, die via het project Ondermijning een gebiedsanalyse opstelt voor dit specifieke
thema.

Projecten Circulaire economie & energietransitie
Onderstaande projecten zijn de nu bekende projecten die in voorbereiding zijn of in 2021-2022 worden
uitgevoerd om de doelen van de thematafel te bereiken. De projectuitvoering zal plaatsvinden in wisselende
samenstelling door verschillende uitvoerders. Monitoring van alle projecten vindt plaats via Board en indien
nodig de (Achterhoek) Raad. De projecten zijn breder dan hetgeen Regio Achterhoek zelf uitvoert. Dit
programma is dan ook informerend en niet ter vaststelling.
Dit betreft de stand van zaken per eind maart 2021 van projecten die (door)lopen of starten in de tweede helft
van 2021 en/of verder.

Lopende projecten
Projectnaam
Korte omschrijving
Achterhoek Onderneemt Duurzaam Middels verschillende aanpakken een versnelling aanbrengen in de
(MKB-aanpak)
energietransitie (besparing en opwekking) bij het MKB en bedrijfsleven.
Dit gebeurt in samenwerking met de industriekringen d.m.v. het samen
ontwikkelen van een aanpak (afgestemd op de behoeften van de
branche).
Zon op erf - demonstratiefase
Dit project richt zich op de realisatie van zonneparken. Deze
demonstratiefase is de fase waarin er daadwerkelijk enkele plannen
gerealiseerd worden. D.m.v. communicatie en informatieverstrekking aan
mogelijke vervolgdeelnemers wordt de uitrol van meerdere projecten
mogelijk gemaakt.
Regionale Energie Strategie (RES) De Achterhoek is aangewezen als één van de 30 regio’s, die uitvoering
geven aan het landelijk klimaatakkoord. Per 1 juni 2020 komen de RESregio’s met een concept-bod voor opwekking van grootschalige zon- en
windenergie, inclusief ruimtelijke inpassing. Dit concept-bod is een
gezamenlijk besluit van de colleges van B&W, Gedeputeerde Staten en
dagelijks bestuur Waterschap. Per maart 2021 wordt dit concept-bod
omgezet naar een RES 1.0, besluitvorming daarover vindt plaats door de
gemeenteraden, provinciale staten en algemeen bestuur van het
Waterschap.
Circulair en toekomstbestendig
Dit project heeft tot doel om ervoor te zorgen dat kleine en middelgrote
ondernemerschap
ondernemers doorpakken op het gebied van circulair en
toekomstbestendig ondernemen. Het gaat zowel om een verdieping van
circulair en toekomstbestendig ondernemen, als om een versterking van
de samenwerking van verschillende bedrijven om samen, collectief, meer
te kunnen bereiken.
Zuiverende kas
Het opzetten van een living lab bij Zone.college Doetinchem rondom een
zuiverende kas, een decentraal alternatief op traditionele rioolwater
zuiveren met volledig hergebruik van het afvalwater. Urine van
studenten en de nabijgelegen woonwijk wordt opgevangen en gezuiverd
en hergebruikt in de kas bij het Zone.College. Hierbij wordt verbinding
gelegd met het onderwijs, onder andere door studenten te inspireren
met de mogelijkheden van circulaire economie en het opleiden van
operators.
Cirkelregio Achterhoek
Vergroten van de kennisdeling en expertise over circulariteit in de
Achterhoek. In de Achterhoek is op initiatief van het bedrijfsleven de
Cirkelregio Achterhoek opgericht, die de kleinschalige circulaire
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initiatieven regionaal bundelt en coördineert en die vanuit de Coöperatie
Cirkelregio Achterhoek de verbindingen legt met het landelijke netwerk
Cirkelstad en het provinciale Circles. Via Community of Practises worden
gezamenlijk met de 17 partners regio-specifieke thema’s uitgewerkt.
Voorbeeld is het circulair slopen/oogsten in relatie tot
materiaalhergebruik en circulaire bouwen en circulair aanbesteden.
Kunstmestvrije Achterhoek
Het verduurzamen van de mineralenkringloop en de landbouwsector in
de Achterhoek. Dit doen we door de import van kunstmest te vervangen
door lokaal geproduceerde meststoffen op basis van mineralen
herwonnen uit varkensmest. Dit project is onderdeel van het 6e
Actieprogramma Nitraatrichtlijn, waardoor het de aandacht heeft van de
landelijke overheid en Europa.
Vruchtbare Kringloop (VKA)
De Achterhoekse landbouwbedrijven ontwikkelen zich door middel van
kwaliteits- en studiekringen tot nationale koploper in kringlooplandbouw,
daardoor zijn ze klimaatvriendelijk en zorgen ze voor schoon grond- en
oppervlaktewater. De agrarische ondernemers hebben een vereniging
gevormd, bestaande uit nu ruim 300 leden. De VKA is onderdeel van het
agro-ecosysteem, samen met de Marke, Kunstmestvrije Achterhoek en
Groene kennisleerwerkplaats.
Innovatiecentrum de Marke
De Achterhoek ontwikkelt zich tot nationale koploper in innovatie en
kennisontwikkeling op de terreinen kringlooplandbouw, natuurinclusieve
landbouw en precisielandbouw. Die koploperpositie dankt de Achterhoek
aan een effectief open innovatiesysteem waarin boeren, bedrijfsleven,
kennisinstellingen, onderwijs, ketenpartijen en overheden samen
grenzen verleggen. De Marke is spil, kenniscentrum en innovatiehub in
dit innovatie-eco-agrosysteem.
Zonvarken
Het doel van het project is een innovatief coöperatief model te
ontwikkelen en een eerste pilot uit te voeren met dertien bedrijven
waarbij deze bedrijven maximaal 50 zeugen zullen houden op een wijze
die maximaal aansluit bij hun natuurlijke leefomgeving. Het effect zal
dan zijn dat het vlees van kwalitatief hoger niveau is, dat varkensboeren
een kleinschalig alternatief kan worden geboden, met een reëel
verdienmodel en dat inhoud wordt gegeven aan kringlooplandbouw voor
varkensbedrijven.
Groene leerkenniswerkplaats
De Achterhoek is aangewezen als agro-innovatieregio voor
(GLKWP)
kringlooplandbouw. Het agro-onderwijs wil daar volledig op aansluiten
door een sterke samenwerking met de innovatieve agrosector. Om ook
praktijk-rijk te kunnen leren moet het onderwijs veel meer plaatsvinden
buiten het schoolgebouw. De hybride leervormen en toekomstbestendig
onderwijs worden vormgegeven in de samenwerking tussen de
onderwijsinstelling en een groot aantal bedrijven. Waaronder de 300
boeren en loonwerkers verenigd in de VKA en de Marke, toeleveranciers
waaronder ForFarmers en afnemers waaronder Friesland Campina.
Hierbij is maximaal synergie gezocht met andere lopende projecten en
samenwerkingsvormen.
Werken aan toekomstgerichte erven Het programma richt zich op het in gesprek komen met de bewoners van
in de Achterhoek
de erven in het buitengebied, samen met hen de aanzet te geven tot het
realiseren van een toekomstgericht erf en daarmee een vitaal
buitengebied.
Duurzame Eiwitproductie
Het project richt op het ontwikkelen van een nieuwe, innovatieve
Achterhoek
methode voor het op industriële schaal telen van meelwormen als
duurzame bron van eiwit en vet. Deze wordt als concept ontwikkeld in
de bestaande voormalige, leegstaande varkensstal.
Biogas en waterstof in Bronckhorst Dit project richt zich op de reductie van CO2 emissie en verduurzaming
van woningen en industrie in Steenderen. Men gaat biogas- en
biowaterstofproductie inzetten als (bio)hythaan voor vergroening van het
aardgasnet.
Biobased Kennisontwikkelcentrum Verkenning uitvoeren als voorbereiding op een go/no go besluit over het
Innovatieregio Achterhoek
realiseren van een biobased kennis- en ontwikkelcentrum voor de
innovatieregio Achterhoek (BKIA) waarin regionale biobased bedrijven,
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investeerders en regionale kennis- en onderwijsinstellingen participeren
met ondersteuning van diverse overheden zoals ministerie, provincie,
gemeenten en regio. Focus ligt op nieuwe initiatieven waarbij agrarische
bedrijven met lokale (MKB) bedrijven uit de maak- en procesindustrie
samenwerken in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige
biobased producten.

Projecten in ontwikkeling
Projectnaam

Korte omschrijving

Duurzame onkruidbestrijding
ruwvoer

Onderzoek naar Eco Accu Storage
Packs als congestive oplosser

Verduurzamen van de landbouw en stimuleren van biodiversiteit. Met de
wensen vanuit de maatschappij en de boeren gaan we samen met het
MKB en studenten in de Achterhoek werken aan een oplossing voor een
duurzame methode voor de bestrijding van probleemonkruiden
(voornamelijk ridderzuring) in (kruidenrijk) grasland.
Dit project is een onderzoek naar het functioneren en de
betrouwbaarheid van gerecirculeerde lood-zuur accu’s, de Eco Accu
Storage Packs, in de praktijk. Dit moet onder praktijkomstandigheden
onderzocht worden omdat de belasting door de combinatie van
frequentie in combinatie met intensiteit van laden en ontladen in de
praktijk grote invloed kan hebben op de werking van de accu’s.

Financiering lopende projecten

Totaalfinanciering

Overheid

Maatschappelijke
organisaties

Ondernemers

Totaal

10.951.565

838.892

8.115.022

19.905.479

Financiering projecten
25.000.000

Maatschappelijke
organisaties;
838.892

20.000.000

Ondernemers;
8.115.022

15.000.000

10.000.000

Overheid;
10.951.565

5.000.000

0
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3.3 Gezondste Regio
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen?
Visie 2030
De gezondheidszorg in de Achterhoek is van hoog niveau. Maar om voorbereid te zijn op de toekomst, waarbij
er meer ouderen zijn en minder personeel, zullen we nog iets anders moeten doen. We richten ons op
vernieuwing en verbetering binnen zorg en welzijn zodat de gezondheid van de Achterhoekse inwoners kan
toenemen. We werken hiervoor aan een integrale agenda met doelen voor de lange termijn. We hanteren twee
pijlers: preventie en zorginnovatie. Door te investeren in preventie kunnen we een groot aantal ziektes
voorkomen, waardoor minder ingrijpen nodig is. Door een gezonde leefstijl (gezonde voeding, niet roken, matig
met alcohol en voldoende bewegen) in het dagelijks leven te integreren, zal op de lange termijn minder zorg
(ingrepen, medicijnen, hulpmiddelen) nodig zijn. Daarnaast biedt zorginnovatie de mogelijkheid voor slimme
oplossingen zodat alle inwoners van de Achterhoek goede zorg kunnen blijven ontvangen, ook in 2030. Denk
aan zorg op afstand via computer of tablet en de ontwikkeling van een digitale, veilige en persoonlijke
gezondheidsomgeving.

Wat willen we bereiken?
Er heeft in 2030 een verschuiving plaatsgevonden naar slimmere zorg en het voorkomen van ziekten. Het
zogenoemde ‘prevent model’ geeft aan hoe preventie op alle groepen binnen de samenleving kan worden
toegepast en welke resultaten behaald kunnen worden. We zetten in op de filosofie van ‘positieve gezondheid’,
met andere woorden het vermogen van mensen zich aan te passen en zelf regie te voeren in het licht van
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. De ‘gezondheidspiramide’ geeft een nieuwe visie op
de organisatie rondom gezondheid en zorg. Het vertrekpunt is voorkomen dat mensen ziek worden en zorg
nodig hebben. Door op alle niveaus te investeren in leefstijl, preventie, gezondheid en gedrag kan een groot
deel van de ziekte- en behandelkosten vermeden worden. Extra aandacht gaat daarbij uit naar mensen met de
grootste gezondheidsachterstand, zoals de groep met een lage sociaaleconomische status. Door het stimuleren
van een gezonde leefstijl hopen we het ziekteverzuim terug te dringen en daarmee de arbeidsparticipatie te
verhogen.

Hoe gaan we dat doen?
We werken aan verbindingen tussen het zorgen voor de gevolgen van een aandoening (care), het genezen van
een aandoening (cure) en het voorkomen van een aandoening (preventie), zodat een integrale aanpak
ontstaat. Hierbij investeren we in de samenwerking tussen partijen en aanbieders die op verschillende plaatsen
in de keten werken. Op deze wijze is het mogelijk kennis en middelen richting preventie te verschuiven. De
projecten die er komen, worden getoetst op hun bijdrage aan een gezonde leefstijl, vitale gemeenschappen en
het slim begeleiden van gezondheidsproblemen. Een mooi voorbeeld is Achterhoek in Beweging, een
programma dat nauw aansluit bij de doelstelling van de thematafel. Het verzamelen en analyseren van data
over leefstijl, gedrag en gezondheid van de bevolking zijn belangrijk, zodat we weten waar we staan en
waaraan we moeten werken.

Te bereiken maatschappelijk effect
Er heeft in 2030 een verschuiving plaatsgevonden naar slimmere zorg en het voorkomen van ziekten.
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Sub-doelen Gezondste Regio
Sub-doelen 2030

Meetbare parameters

De Achterhoek is de gezondste regio van
Nederland door preventie en zorginnovatie.

Gezonde leefstijl:
95% van de jeugd heeft in 2025 een gezonde leefstijl
72% van de Achterhoekers beweegt in 2025 voldoende
(2016: 66,7 %).
Achterhoekers zijn zelf (langer) verantwoordelijk Zelfredzaamheid en sociale omgeving:
voor hun gezondheid.
94% van de Achterhoekers voelt zich in 2025 verbonden
met anderen.
Er is een stimulerend, bereikbaar en betaalbaar Chronisch zieken die gebruik maken van zorg op afstand
netwerk van gezondheids- en ondersteuningsgebruiken 30% minder medische zorg en ervaren meer
diensten beschikbaar voor de Achterhoeker.
regie over hun eigen gezondheid.
Het ziekteverzuim ligt in de Achterhoek lager dan bij
soortgelijke bedrijven elders.

Aanpak voor 2022
Om de drie subdoelen te gaan bereiken gaan we de volgende stappen in 2022 zetten:

Stimuleren van vitaliteit bij werknemers
In 2021 is het project Fit Veur Altied van start gegaan. Via netwerkbijeenkomsten stimuleren en versterken
HRM managers en directies van organisaties elkaar om aandacht te hebben voor vitaliteit van hun
medewerkers. Daarnaast is er een toolbox ontwikkeld waar organisaties mee aan de slag kunnen. Via Fit Veur
Altied komen (bestaande) oplossingen uit de Achterhoek samen die het belang van gezondheid, fitheid en
werkgeluk binnen organisaties benadrukken en samenwerkingen stimuleren. Deze oplossingen zijn allemaal
sport- en beweging gerelateerd en zullen bijdragen aan de vorming van een nieuw regionaal ecosysteem. Dit
zal de Achterhoek versterken als een prachtige plek voor wonen, werk en leven.

Achterhoek Gezond
In 2021 wordt de acceleratiefase van Achterhoek Gezond doorlopen. Met als einddoel een meerjarig plan dat
focust op gezondheid, innovatie en preventie waarin partijen in de Achterhoek anders organiseren, financieren
en monitoren. Achterhoek Gezond is gebaseerd op de het Preventie Akkoord Achterhoek en de gezamenlijke
visie op zorg en gezondheid ‘Samen langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek’.
Achterhoek Gezond (het Kavelmodel) zet in op het duurzaam verbeteren van de gezondheid van inwoners in de
Achterhoek. Daarbij wordt de organisatie, financiering en monitoring van de zorg anders ingericht. Namelijk op
meer maatwerk en behoud van gezondheid. Passend bij het credo: ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Het
Kavelplan is een meerjarenplan, waarbij verschillende domeinen van zorg en gezondheid worden aangepakt.
Daarmee komt meer focus op gezondheid.

Projecten Gezondste Regio
Onderstaande projecten zijn de nu bekende projecten die in voorbereiding zijn of in 2021-2022 worden
uitgevoerd om de doelen van de thematafel te bereiken. De projectuitvoering zal plaatsvinden in wisselende
samenstelling door verschillende uitvoerders. Monitoring van alle projecten vindt plaats via Board en indien
nodig de (Achterhoek) Raad. De projecten zijn breder dan hetgeen Regio Achterhoek zelf uitvoert. Dit
programma is dan ook informerend en niet ter vaststelling.
Dit betreft de stand van zaken per eind maart 2021 van projecten die (door)lopen of starten in de tweede helft
van 2021 en/of verder.

Lopende projecten
Projectnaam
Achterhoek Monitor thema
Gezondste Regio

Korte omschrijving
Data en informatie verzamelen en analyseren vanuit het sociaal domein,
cure en care zodat er inzicht komt in de gezondheid en zorg van de hele
populatie van de Achterhoek en dat er programmasturing kan plaats
vinden. Enkele hoofdindicatoren worden opgenomen in de Achterhoek
Monitor die in voorbereiding is.
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Achterhoek Rookvrij

Preventie Akkoord Achterhoek

Voorkomen van (mee)roken en stimuleren van het stoppen van roken.
Onder meer door het opzetten van een communicatiecampagne en het
ontwikkelen van een hulpmiddel die jongeren stimuleert om niet te gaan
roken.
Een Achterhoeks Preventie akkoord waar resultaatafspraken in staan
waarop de ondertekenaars aanspreekbaar zijn. Als leidraad is het
Nationaal Preventie Akkoord gebruikt met aanvullend de Achterhoekse
thema’s schulden aanpak, meedoen en weerbaarheid. Het Achterhoekse
Preventie Akkoord sluit nauw aan bij het vernieuwde Achterhoekse
Beweeg- en Sport Akkoord.

Projecten in ontwikkeling
Projectnaam
Achterhoek Gezond Gemeenten

Fit veur altied

Korte omschrijving
Met het aangaan van de acceleratiefase wil de Achterhoek de beweging
maken van minder zorg naar meer gezondheid en preventie. Dit kan
alleen als we anders organiseren, financieren en monitoren. Dit wordt
vastgelegd in een Kavelplan waarin afspraken worden gemaakt over
interventies, financiering en monitoring en governance.
Fit Veur Altied’ brengt (bestaande) oplossingen uit de Achterhoek
samen die het belang van gezondheid, fitheid en werkgeluk binnen
organisaties benadrukken en samenwerkingen stimuleren. Deze
oplossingen zijn allemaal sport- en beweging gerelateerd en zullen
bijdragen aan de vorming van een nieuw regionaal ecosysteem. Dit
zal de Achterhoek versterken als een prachtige plek voor wonen, werken
en leven.

Financiering lopende projecten

Totaalfinanciering

Overheid

Maatschappelijke
organisaties

Ondernemers

Totaal

152.400

195.263

10.000

357.663

Financiering projecten
400.000

350.000

300.000
Maatschappelijke
organisaties;
195.263

250.000

200.000
Ondernemers; 10.000

150.000

100.000
Totaal overheid;
152.400

50.000

0
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Programma 4

Bedrijfsvoering en rente
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Te bereiken effect
Wij willen begrotingsevenwicht binnen de bij andere programma’s nagestreefde doelstellingen en met een
minimale bijdrage van de gemeenten een maximaal resultaat behalen. De kosten en opbrengsten moeten
elkaar, gezien de beperkte financiële armslag, zoveel mogelijk in evenwicht houden.

Prestatie-/resultaatafspraken per activiteit Regio Achterhoek
Voor de activiteiten die Regio Achterhoek uitvoert gelden de volgende afspraken voor 2022:
Activiteit

Prestatie-/resultaatafspraak

Incidentele financiering

Realiseren van begrotingsevenwicht.

Algemeen financieel beleid

• Voldoen aan wettelijke kaders (rechtmatigheid)
• Continu verbeteren van de beleidscyclus
• Adequate bedrijfsvoering
• Uitvoeren van interne controles
• Verantwoording van de uitgaven.
Beheren van de financiële middelen.

Treasury

Kosten en financiering Regio Achterhoek
Begroting Regio Achterhoek (deel 2)
Programma 4: Bedrijfsvoering en rente

R 2020

B 2021
na wijziging

B 2022

3.000

34.000

15.000

Bedrijfsvoering lasten

585.000

451.000

418.000

Lasten (A)

588.000

485.000

433.000

Rentebaten

31.000

34.000

15.000

Bedrijfsvoering baten

388.000

390.000

356.000

Baten derden (B)

419.000

424.000

371.000

Bijdragen gemeenten en Provincie (C)

-28.000

0

0

-197.000

-61.000

-62.000

197.000

61.000

62.000

Storting reserves

-

-

-

Resultaat

0

0

0

Rentelasten

Saldo van baten en lasten (B-A+C)
Onttrekking reserves

Toelichting
De mutatie reserve (€ 62.000) betreft een onttrekking aan de reserve doorontwikkeling vanwege loonkosten
voor maatwerkoplossingen € 57.000 (AB voorstel december 2019) vermeerdert met een onttrekking van
€ 5.000 aan reserve onderhoud huisvesting voor onvoorziene incidentele huisvestingskosten.
De kosten voor bedrijfsvoering betreffen de kosten voor leiding en ondersteuning en huisvesting. Van deze
kosten is een bedrag van € 288.000 overhead. Voor een nadere toelichting wordt u verwezen naar de paragraaf
bedrijfsvoering en het taakveldenoverzicht in de bijlagen.
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Deel 2

Beleidsbegroting

Paragrafen
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1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen is het vermogen om (incidentele) financiële tegenvallers te kunnen opvangen om
taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de
beschikbare middelen om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s (waarvoor geen voorzieningen zijn
getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten). Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van
de gezondheid van de financiële positie van Regio Achterhoek.

1.1 Beleid
In de nota “reserves en voorzieningen” van december 2019 zijn kaders gegeven hoe met het vermogen van
Regio Achterhoek kan en mag worden omgegaan. Door het algemeen bestuur is bepaald dat het maximaal te
reserveren bedrag voor weerstandsvermogen wordt vastgesteld op een vast bedrag dat in de buurt ligt van
10% van de begrote omzet (AB 18 december 2019), ofwel € 300.000. Jaarlijks wordt bij het vaststellen van
de begroting een eventueel surplus van de algemene reserve bepaald. Dit surplus wordt bepaald op basis
van het laatste jaar van het meerjarenbeeld rekening houdend met de effecten van reeds genomen
bestuursbesluiten met financiële gevolgen voor volgende jaren.

1.2 Weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het vrij besteedbaar deel van de algemene reserve
vermeerderd met stille reserves en met onvoorziene posten.
2021

2022

2023

2024

2025

240.000
memorie

240.000
memorie

240.000
memorie

240.000
Memorie

240.000
Memorie

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

248.000

248.000

248.000

248.000

248.000

Per 31 december
Vrij besteedbaar deel alg. reserve
Stille reserves
Onvoorzien
Weerstandscapaciteit

1.3 Risico’s
Door middel van sessies met de medewerkers zijn de risico’s bij Regio Achterhoek in kaart gebracht. Er is een
inschatting gemaakt van de kans dat de gebeurtenis daadwerkelijk plaatsvindt en de (financiële) impact
daarvan. De 5 meest belangrijke risico’s staan hierna genoemd.
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Risico

Kans

Impact (€) per jaar

Beheersmaatregelen

Inzetten van incidenteel beschikbare
middelen voor projecten (bijv.
krimpgelden); risico’s zijn geen
politieke keuzes durven maken,
tegenstrijdige belangen en het
vinden van cofinanciering.

Hoog

Reputatieschade Geen
impact in € voor
Regio Achterhoek.

Nieuwe structuur met
Achterhoek Raad, Board
en thematafels met 3-O
samenwerking.

Als gevolg van een slechtere
financiële situatie bij gemeenten
bestaat de kans dat Regio
Achterhoek een bezuinigingstaakstelling opgelegd krijgt.

Laag

Financiële impact bij
een taakstelling van
10% is € 223.000 per
jaar.

Bij een bezuinigingstaakstelling zullen structureel
maatregelen in gang gezet
moeten worden met kans op
gevolgen voor wachtgelden.

De gevolgen van de CAO
onderhandelingen en
premiestijgingen leiden tot
hogere personeelskosten
dan de door gemeenten
gehanteerde systematiek voor
gemeenschappelijke regelingen.

Hoog

Financiële impact bij
1% afwijking in de
uitgangspunten is
€ 19.000 per jaar
(gebaseerd op primaire
begroting).

Vanaf 2018 gewijzigde
uitgangspunten door alle
functies op maximale
anciënniteit te begroten.
Hiermee kan op de korte
termijn de impact worden
opgevangen.

Bij eigen projecten; projecten
zijn niet op tijd af of gemaakte
kosten voldoen niet aan
subsidievoorwaarden door
bijvoorbeeld inkoopeisen of
verantwoordingseisen.

Laag

Reputatieschade en evt.
financiële schade. Bij
afkeuring 2% van de
projectkosten is het
€ 26.600.

Subsidievoorwaarden vooraf
duidelijk in beeld hebben.
Strenge interne controle op
van de stukken conform eisen
subsidievoorwaarden.

Risico’s rondom personeel;
langdurige ziekte of ontslag
werknemer.

Middel

Eén zieke of boventallige
medewerker kost
gemiddeld € 96.000 per
jaar

Continue aandacht hiervoor
vanuit personeelsbeleid.

Het maximale risicobedrag inclusief structurele effecten bedraagt € 862.500. De genoemde risico’s zullen
niet tegelijk en ook niet in hun maximale omvang optreden. Om te bepalen welke weerstandscapaciteit
benodigd is worden kans, frequentie en risicobedrag tegen elkaar afgezet. Hieruit komt een benodigde
weerstandscapaciteit (€ 259.000). Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is wordt een
relatie gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s (benodigde weerstandscapaciteit) en de
beschikbare weerstandscapaciteit (begroting 2022 € 248.000). De relatie wordt uitgedrukt in een ratio,
waarbij normaliter gestreefd zou moeten worden naar een ratio weerstandsvermogen van minimaal 1,0
(voldoende). De ratio weerstandsvermogen bij Regio Achterhoek is € 248.000 / € 259.000 = 0,96 (matig).
Voorgesteld wordt om het voordeel van de hypotheekrente in 2021 van € 15.000 toe te voegen aan het
weerstandsvermogen. Dit past binnen het maximaal te reserveren bedrag (€ 300.000). Daarmee komt de
ratio van het risicobedrag op 1,0 (voldoende).

Beoordelingstabel
Categorie

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

A

>2

Uitstekend

B

1,4 < x < 2

C

1,0 < x < 1,4

Voldoende

D

0,8 < x < 1,0

Matig

E

0,6 < x < 0,8

Onvoldoende

F

< 0,6

Ruim voldoende

Ruim onvoldoende
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Overige risico’s
Schadeclaim Moram
De zaak Moram betreft een brand bij Moram in ’s-Heerenberg in maart 2001. In 2004 heeft het dagelijks
bestuur besloten dat dit aspect buiten de opschaling van de brandweertaak blijft en voor rekening van de Regio
Achterhoek is. In 2006 is een hoofdprocedure John Deere-Moram gestart met een vrijwaringsprocedure richting
de Regio. Deze procedure is in 2016 afgerond en hiermee krijgt de vrijwaringsprocedure tussen Regio en
Moram geen vervolg. In 2008 is een tweede claim in de hoofdprocedure Bosman-Moram neergelegd bij de
Regio Achterhoek. De vrijwaringsprocedure van Moram richting Regio krijgt geen vervolg (schikking in
hoofdprocedure). Er loopt formeel echter nog wel steeds een procedure bij het Gerechtshof in deze zaak,
waardoor de zaak op enig moment weer zou kunnen gaan leven. De verwachting dat dit gebeurt, is klein.
In januari 2021 heeft de Regio een stuitingsbrief ontvangen van de verzekeraar van John Deere. Hiermee wordt
de verjaring van de (eventuele) vorderingen van John Deere en haar verzekeraars op de Regio wederom
gestuit.

1.1 Financiële kengetallen
In de BBV is voorgeschreven dat in deze paragraaf een set van vijf verplichte financiële kengetallen
opgenomen moet worden voorzien van een toelichting.
Kengetallen 2020-2022:

Rekening
2020

Begroting
2021
primair

Begroting
2021
bijgesteld

Begroting
2022

netto schuldquote (zie I)

-102%
-123%

-165%
-207%

-135%
-157%

-156%
-183%

Solvabiliteitsratio (zie II)

22%

26%

22%

21%

structurele exploitatieruimte (zie III)

1%

0%

0%

0%

grondexploitatie

nvt

nvt

nvt

nvt

belastingcapaciteit

nvt

nvt

nvt

nvt

netto schuldquote gecorrigeerd voor
alle verstrekte leningen

Kengetallen meerjarenbegroting:
netto schuldquote (zie I)

Prognose 2023

Prognose 2024

Prognose 2025

-170%
-190%

-164%
-184%

-159%
-160%

Solvabiliteitsratio (zie II)

20%

20%

20%

structurele exploitatieruimte (zie III)

0%

0%

0%

grondexploitatie

nvt

nvt

nvt

belastingcapaciteit

nvt

nvt

nvt

netto schuldquote gecorrigeerd voor
alle verstrekte leningen
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I

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Om
inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als
exclusief doorgeleende geleden weergegeven. Een negatieve schuldquote geeft aan dat er sprake is
van een overschot aan middelen, dit is bij Regio Achterhoek het geval. In de bijgestelde begroting 2021
stijgt dit percentage doordat er projectopbrengsten zijn opgenomen voor projecten waarover reeds
besluitvorming is geweest.

II De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin Regio Achterhoek in staat is aan haar financiële
verplichting te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage
van het balanstotaal. Hoe hoger de solvabiliteit, hoe gezonder het bedrijf. Dit percentage blijft redelijk
constant.
III De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de vastgestelde
begroting is. Dit kengetal geeft aan dat er binnen de begroting van Regio Achterhoek geen structurele
vrije ruimte aanwezig is.

1.2 Conclusie weerstandsvermogen
Het geformuleerde plafond voor het weerstandsvermogen is vastgesteld op € 300.000. Het begrote vrij
besteedbare deel van de algemene reserve per 31 december 2025 bedraagt € 240.000. De begrote
weerstandscapaciteit per 31 december 2025 bedraagt € 248.000. Er is geen sprake van een surplus van de
algemene reserve. De ratio weerstandsvermogen is matig. Met het voorstel om de hypotheekrente toe te
voegen aan het weerstandsvermogen is de ratio voldoende.
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2 Paragraaf financiering
In deze paragraaf geven we inzicht in het financieringsbeleid van Regio Achterhoek. In de financieringsparagraaf (ook wel treasuryparagraaf) komen achtereenvolgens aan de orde treasurybeheer en financiering.
De beleidskaders voor de uitvoering van de treasuryfunctie voor Regio Achterhoek zijn vastgelegd in:
•

Financiële verordening Regio Achterhoek (2021)

•
•

Treasurystatuut Regio Achterhoek (2011)
Nota reserves en voorzieningen Regio Achterhoek (2019)

2.1 Treasurybeheer
Het treasurybeheer is (beleids)uitvoering van de treasuryfunctie, binnen de kaders van het huidige
financieringsstatuut. De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen
van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, financiële
geldstromen, de financiële posities en hieraan verbonden risico’s. Tot treasuryrisico’s behoren renterisico’s,
kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s. Deze risico’s vloeien voort uit de transacties binnen de treasuryfunctie. De
wet fido en het hierop gebaseerde treasurystatuut geven de speelruimte waarbinnen de treasury-activiteiten
moeten plaatsvinden. Leningen of garanties mogen alleen uit hoofde van de publieke taak worden verstrekt.
Met de komst van het Schatkistbankieren is het uitzetten van overtollige middelen bij financiële instellingen
niet meer mogelijk.

2.1.1 Renterisico
Het renterisicobeheer heeft als doelstelling het beperken van de invloed van mogelijke rentewijzigingen op
de financiële positie van de organisatie. De wet Fido geeft twee concrete richtlijnen (de renterisiconorm en
de kasgeldlimiet) voor het beheersen van renterisico’s.

Renterisiconorm
De renterisiconorm is een instrument voor de beheersing van het renterisico bij herfinanciering. Om dit risico
te beperken, mag de jaarlijkse verplichte aflossing en renteherziening niet meer dan 20% van het
begrotingstotaal per 1 januari bedragen (rente-risiconorm). Regio Achterhoek heeft geen geldleningen lopen
in 2022. Derhalve is er geen renterisico.

Kasgeldlimiet
Om de rentegevoeligheid te beperken is de kasgeldlimiet ingesteld. De kasgeldlimiet stelt een maximum aan
de omvang van de netto vlottende schuld (kort geld). De netto vlottende schuld mag maximaal 8,2%
bedragen van het begrotingstotaal. Daarboven moet lang geld worden aangetrokken. De kasgeldlimiet voor
Regio Achterhoek bedraagt voor 2022 € 304.000 (8,2% * € 3.703.000). Regio Achterhoek heeft gemiddeld
een overschot aan middelen (vlottende middelen > vlottende schuld) en blijft daarmee binnen de limiet.
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Renteschema
Begroting 2022
Externe rentelasten over korte en lange financiering*

15.000

Externe rentebaten

-15.000

Saldo rentelasten en rentebaten

0

Rentelasten projecten (-/-)

0

Rentebaten projecten (+)

0
0

Rente over eigen vermogen

0

Rente over voorzieningen

0

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente
Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

0
0

Renteresultaat op taakveld Treasury

0

*Mogelijk moet Regio Achterhoek in 2022 een externe lening aantrekken voor maximaal € 6 ton. Zie nadere toelichting
onder 2.2. De rentebaten van de hypotheken dekken dan deze rentelasten.

2.1.2 Krediet- en liquiditeitenrisico’s
Vanaf 10 december 2013 is het Schatkistbankieren ingevoerd en worden alle overtollige middelen
aangehouden in de schatkist. Gelden tegen gunstige rentetarieven uitzetten op spaarrekeningen of deposito’s
bij andere instellingen is met de invoering van Schatkistbankieren niet meer toegestaan.
Onderstaande tabel geeft de liquiditeitsplanning weer:
Stand 1/1 (x € 1.000)
Liquide middelen begin

2022

2023

2024

2025

2026

26.814

26.380

25.964

25.538

25.103

Ontvangsten

2.915

2.975

3.008

3.043

3.080

Uitgaven

3.349

3.391

3.434

3.478

3.522

26.380

25.964

25.538

25.103

24.661

Liquide middelen eind

Bij het verloop van de liquiditeitsplanning is nog geen rekening gehouden met nog te nemen besluiten over
de inzet van het investeringsfonds als cofinanciering voor projecten. Daarnaast is er ook geen rekening
gehouden met nog te nemen besluiten over de inzet van de middelen van de RegioDeal voor projecten. In
2020 is 6 miljoen ontvangen aan RegioDeal middelen, daarom is het saldo van de liquide middelen hoog. In
de begroting van het jaar 2021 was het begrootte bedrag voor begin 2022 rond de 21 miljoen. Het saldo van
het investeringsfonds is per 31 december 2022 € 5.587.000.

2.2 Financiering
De aanwezig activa worden eerst met eigen vermogen (algemene en bestemmingsreserves) en vervolgens
met vreemd vermogen (voorzieningen en langlopende schulden) gefinancierd. Regio Achterhoek heeft
momenteel geen geldleningen aangetrokken.
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In navolgende tabel wordt het jaarlijkse financieringstekort c.q. -overschot op de bestaande vaste activa en
passiva geschetst.
Stand 1/1 (x € 1.000)
Investeringen (bestaand)

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

0

0

0

0

0

Ambtenarenhypotheken

616

607

598

591

585

Lening project LEADER
Achterhoek

300

300

-

-

-

Vervangingsinvesteringen (MJR)

-

-

-

-

-

Nieuw beleid

-

-

-

-

-

916

907

598

591

585

6.401

5.954

5.583

5.476

5.368

37

20

-

-

-

-

-

-

-

-

Financieringsmiddelen (B)

6.438

5.974

5.583

5.476

5.368

Financieringstekort (A-B)
Financieringsoverschot (B-A)

5.522

5.067

4.985

4.885

4.783

Te financieren activa (A)
Reserves
Voorzieningen
Geldleningen

Uit de tabel blijkt voor de komende jaren dat de activa grotendeels uit ambtenarenhypotheken bestaat.
Vanaf januari 2009 zijn geen nieuwe ambtenarenhypotheken meer mogelijk, bestaande hypotheken lopen
wel door tot het einde van de contractduur. De substantiële middelen in de reserves omvatten voornamelijk
het investeringsfonds. Deze middelen zullen met name worden gebruikt als cofinanciering voor projecten uit
de Regio Deal.
De maximale omvang van de aan te trekken geldleningen is bepaald op € 6 miljoen, wat is gebaseerd op het
totaal van uitstaande hypotheken op dat moment, tegen een rentepercentage van maximaal 4% (bestuursbesluit van 11 november 2002). De aantrekking van geldleningen is gerelateerd aan de uitstaande
personeelshypotheken, omdat de personeelshypotheken niet direct contant kunnen worden gemaakt. De
financiering geschiedt namelijk nu nog door middel van interne financiering. Als zicht is op de inzet van de
middelen van het investeringsfonds ontstaat een maximale financieringsbehoefte van € 6 ton (stand
hypotheken per 1-1-2022 € 616.000).

2.3 Conclusie
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat Regio Achterhoek bij ongewijzigde voortzetting van het
(financierings-) beleid geen risico loopt. Door de vele aflossingen op hypotheken de afgelopen jaren, wordt
het eventueel te financieren bedrag steeds lager (per 1-1-2022 maximaal € 6 ton).
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3 Paragraaf bedrijfsvoering
De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rondom de
bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de
beleidsdoelstellingen uit de programma's te realiseren. Hierbij staat het belang van een rechtmatig,
doelmatig en doeltreffend beleid en beheer voorop. De organisatie is voortdurend in verandering door de
dynamiek in het openbaar bestuur en de ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt een organisatie die
daarmee om kan gaan en kwaliteit blijft leveren. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor een adequate
bedrijfsvoering. Het Algemeen Bestuur heeft een hierbij een kaderstellende en controlerende taak.

3.1 Wat doen we daarvoor?
Planning & control en administratie
De financiële werkzaamheden bestaan uit het opstellen en bewaken van de begroting, de jaarrekening,
rapportages, interne controle, verordeningen, externe contacten, inbreng van financiële expertise bij
projecten en het voeren van de financiële administratie. In 2020/2021 is een nieuw systeem aangeschaft
voor de monitoring van projecten en de financiële administratie. Ook in 2022 vormt monitoring van
projecten per thema een belangrijk item en wordt aandacht besteed aan het coördineren en zichtbaar
maken van projecten.

Personeelszaken en automatisering
Voor de salarisadministratie en personeelsbeleid is een contract afgesloten met gemeente Doetinchem. Voor
de automatisering is eveneens een contract afgesloten met gemeente Doetinchem voor het gebruik van
netwerkfaciliteiten, ondersteuning en voor de basis hardware (computer inclusief toebehoren). De kosten
voor speciale software (financieel pakket, etc.) komen voor rekening van Regio Achterhoek.

Secretariaat
Het secretariaat verzorgt de correspondentie en agendabeheer voor het bestuur, de secretaris en de
programmaonderdelen. In de huidige samenstelling is continu bezetting gerealiseerd.

Archief
De archiefwerkzaamheden bestaan uit het duurzaam bewaren, ontsluiten en beschikbaar stellen van archiefstukken. De digitalisering van archieven is een belangrijk aandachtspunt.

3.2 Wat mag het kosten?
Volgens de richtlijnen in de financiële verordening worden onderstaande kosten in de paragraaf opgenomen.
Begroting 2021 (gewijzigd)

Begroting 2022

Inhuur derden

25.000

28.000

Huisvestingskosten

50.637

49.180

Automatiseringskosten

47.000

52.000

Budgetten voor bestuur (incl. bijeenkomsten
colleges en raden)

14.500

14.500

Accountantskosten

13.000

13.000

Voor de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten wordt verwezen
naar het formatieplan in de bijlagen.
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4 Paragraaf subsidies
1.2 Subsidiemogelijkheden voor projecten
Voor projecten die in de Achterhoek worden uitgevoerd bestaan er verschillende subsidiestromen bij
verschillende organisaties. In deze paragraaf wordt ter informatie aangegeven welke mogelijkheden er zoal
worden gebruikt voor subsidies. Afhankelijk van de soort subsidie die er wordt aangevraagd voor een project zal
er een bijpassende route worden doorlopen voor toekenning van de subsidie. Projectideeën kunnen via de
thematafels worden aangedragen.

Verloop projectvoorstel
Op het moment dat een projectidee ontstaat wordt dat via een thematafel begeleid tot een volwaardig
projectvoorstel met ook een financieringsvoorstel. Hierin is opgenomen welke bijdragen de partners (3 O’s) voor
hun rekening nemen en voor welk deel een subsidiebijdrage wordt gevraagd. De thematafel leidt het
projectvoorstel door naar de Board. Voor de cofinanciering van de overheid zijn er verschillende
fondsen/subsidies. De projecten worden uitgevoerd in wisselende samenstelling met wisselende projectrekkers
die de kosten via hun eigen begroting/jaarrekening verantwoorden. Dus niet alle uitgaven zullen via de
begroting/jaarrekening van Regio Achterhoek lopen. Projecten worden gemonitord op hun bijdrage aan de
gewenste doelen en op de bijdragen door de 3 O’s.
In deze paragraaf worden de verschillende subsidiestromen nader toegelicht. De projecten zelf worden
benoemd in de programma’s Smart Economy en Smart Living per thema.
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1.2.1 Gebiedsopgave Provincie Gelderland
De provincie heeft middelen beschikbaar gesteld voor vijf gebiedsopgaven, waaronder de Achterhoek. Vanuit de
vorige coalitieperiode (2015-2019) is nog 5 ton beschikbaar en in 2020 heeft PS besloten circa 9,5 miljoen
beschikbaar te stellen. Deze middelen worden de komende jaren toegekend aan projecten. Ook is vanuit het
programma slimme bereikbaarheid € 575.000 beschikbaar gesteld voor de Achterhoek.
De middelen vanuit de Gebiedsopgave zijn gekoppeld aan de RegioDeal en worden ingezet als cofinanciering
voor projecten. Projecten komen vanuit het veld. De projecten worden inhoudelijk en financieel kortgesloten
met de thematafel en de provincie en voorgelegd aan de Board. Regio Achterhoek beschikt de projecten door
aan de aanvrager.

1.2.2 Investeringsfonds
Het investeringsfonds is gevuld met beschikbare incidentele middelen per 1 juli 2018. Van het investeringsfonds
wordt jaarlijks € 250.000 ingezet als werkbudget voor de Board en de thematafels. Daarnaast is € 100.000
beschikbaar als jaarlijks budget voor initiatieven vanuit de maatschappij en voor bijeenkomsten. De overige
middelen worden ingezet voor projecten. De middelen worden onder meer ingezet als cofinanciering voor
projecten in de RegioDeal. Inzet van het investeringsfonds loopt via de begroting van Regio Achterhoek.

Investeringsfonds
Verwachte ontwikkeling investeringsfonds 2022-2025:

2022

2023

2024

2025

5.972.000

5.587.000

5.262.000

5.184.000

bij: toevoeging € 1 p.i. deel provincie en deel Regio)

272.000

272.000

272.000

272.000

Stand 1 januari
af: kosten Board (jaarlijks vast te stellen werkbudget)

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

af: kosten thematafels (jaarlijks vast te stellen werkbudgetten)

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

af: kosten initiatieven (jaarlijks vast te stellen werkbudget)

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

af: projecten (waarover besluitvorming is geweest)

-307.000

-247.000

0

0

5.587.000

5.262.000

5.184.000

5.106.000

Stand 31 december

1.2.3 RegioDeal
De RegioDeal is een Rijksbijdrage van € 20 miljoen. Het is een decentralisatie-uitkering. De looptijd van de
RegioDeal is 2019-2022. Medio 2019 heeft de regio met het Rijk de RegioDeal gesloten, waarin op
programmaniveau afspraken zijn gemaakt. De middelen uit de RegioDeal worden besteed aan concrete
projecten die passen binnen de programmalijnen in de RegioDeal Achterhoek. Projecten worden inhoudelijk
getoetst aan een beoordelingsmatrix waarin een aantal criteria is opgenomen waaraan projecten moeten
voldoen en die het mogelijk maken om een prioritering aan te geven. De Achterhoek Board toetst daarmee ook
of de projecten passen binnen de ambitie van de Achterhoek Visie 2030. Bij een positief besluit wordt een
beschikking afgegeven door Regio Achterhoek.

1.2.4 Interreg
Het INTERREG programma 2014-2020 is afgelopen, vanuit Regio Achterhoek deden we mee aan twee
projecten: Spreek je buurtaal en MINT. Voor de nieuwe INTERREG periode kunnen nieuwe projecten worden
ingediend. De zeven gemeentelijke Duitslandcoördinatoren hebben hierin een belangrijke rol. Zij acteren tussen
de Euregio en de thematafels om zo te komen tot nieuwe projecten die we in willen dienen. Op dit moment is
nog niet concreet of en zo ja welke projecten dat zullen zijn.

1.2.5 LEADER (pop-gelden)
LEADER Achterhoek stelt subsidie beschikbaar voor lokale initiatieven en goede ideeën die de leefbaarheid op
het platteland verbeteren. LEADER Achterhoek is bestemd voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,
buitengebied Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. De Achterhoek heeft voor de jaren
2015-2022 de LEADER-status gekregen. Regio Achterhoek is eindverantwoordelijk voor de besteding van de
LEADER-gelden. Hiervoor is een LEADER-coördinator aangesteld. Totaal is er een budget beschikbaar van
€ 6 miljoen voor projecten. Om voor subsidie in aanmerking te komen is een eigen bijdrage van 50% nodig. De
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aanvragen worden beoordeeld door de LAG en de provincie. Bij een positief besluit wordt een beschikking
afgegeven door de provincie.
De projecten voor LEADER zijn niet rechtstreeks aan één thematafel te koppelen en daarom wordt in deze
paragraaf een overzicht weergegeven van de lopende projecten. Dit betreft de stand van zaken per eind maart
2021. Er worden voorbereidingen getroffen om ook voor de volgende periode de LEADER status te krijgen.

Lopende Projecten
Projectnaam

Korte omschrijving

Realisatie uitloopgebied
Gaanderen
(buur maakt natuur)

De stichting Buur maakt Natuur heeft als doel om met behulp van donaties
van derden grond aan te kopen (5,7 ha) en in te richten als natuur in de
gemeente Doetinchem (de Wehlse Broeklanden en Gaanderen). Er worden
een faunapassage en maaipad aangelegd en een tarweakker doorgezaaid.
Contact op Wielen
Seniorenontmoetingspunt Doetinchem gaat voor het project ‘Kom er eens uit’
elektrische wagens aanschaffen om kwetsbare ouderen uit het buitengebied
zelfstandiger te maken zodat ze op den duur het reguliere openbaar vervoer
durven te gebruiken.
Het Liefdespad
Er wordt een route gerealiseerd die verschillende toeristische belevingen in
Ruurlo met elkaar verbindt.
De Kei Steenderen
De voormalige Joannesschool wordt aangepast zodat het geschikt is als
activiteitencentrum voor Steenderen en omliggende dorpen.
Natuurpark Kronenkamp
In de voormalige rioolwaterzuivering in Neede wordt een natuurpark
gerealiseerd. In het natuurpark wordt een multifunctioneel ontmoetings- en
educatiecentrum ingericht.
Start-up community Achterhoek Er wordt een online community in de Achterhoek opgezet met als doel
jongeren in de leeftijd van 16-26 jaar te bewegen tot ondernemerschap.
Achterhoek ark voor
Dit project heeft als doel het behouden van bestaande collectieboomgaarden,
hoogstamfruit
het stimuleren van de aanleg van nieuwe boomgaarden en kennis
verspreiden.
Leefsamen Achterhoek
In de zeven Achterhoekse gemeenten krijgen ouderen de mogelijkheid om
langer zelfstandig en veilig thuis te kunnen wonen door middel van ‘slimme
sensoren’ in geval van een calamiteit.
Raken met smaken
In het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek werken negen gemeenten samen
aan de identiteit en vitaliteit van de regio. In de oogstmaand september 2019
startte Raken met Smaken met een bijzonder foodevent in het Ouhrlokaal
(DRU Industriepark, Ulft). Verder gaat de Farm Food Family op tour door de
Achterhoek.
Pakt An Pakt Door
Hoofddoel van de stichting Pak An is om op Achterhoekse wijze goede ideeën
van de grond te krijgen en te ondersteunen die bijdragen aan de toekomst en
leefbaarheid van de Achterhoek. Aan Pak An is een LEADER bijdrage
toegekend wat nodig is om het huidige succes van het initiatief te continueren
en op professionelere wijze meer nieuwe ideeën in de Achterhoek te
ondersteunen, zoals extra arbeidskracht en investeren in ICT.
Verbouw de Loods
De Loods in Barlo (gemeente Aalten) wordt verbouwd en gaat dienen als een
ontmoetingsplek, voornamelijk gericht op jongeren.
Belevingsboerderij de Ahof
Op het terrein van de Ahof wordt gezamenlijk een kapschuur gebouwd en
aangelegd ten gunste van de vele activiteiten die op het terrein plaatsvinden.
VVV inspiratiepunt Groenlo
Dit project behelst de realisatie van een eigentijds VVV Inspiratiepunt in
Groenlo. Het inspiratiepunt vertelt het verhaal van de streek en de Achterhoek
op een interactieve en inspiratievolle manier.
Kerkenpaden fase 8
Project kerkenpaden omvat de grondaankoop en aanleg van een fiets- en
wandelpad met een groenstructuur langs de Keizersbeek, en ook de aanleg
van een ontbrekende schakel in Harreveld.
Stadsboerin
Stadsboerin Doetinchem is een initiatief dat heeft geleid tot de opzet van een
stichting die wordt ondersteund door vrijwilligers. De missie van de (nonprofit) stichting is om meer verbinding met natuur, de herkomst van eten en
tussen mensen tot stand te brengen.
De Goed Gevulde Spaarvarkens In project de Goed Gevulde Spaarvarkens upcyclen de varkens van Inge
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Vleemingh lokale reststromen als oud brood, fruit met een plekje, kaaswei en
bierborstel tot (h)eerlijk STREEKvlees: van broodkorst tot rookworst, alles uit
de Heerlijckheid Achterhoek. Dankzij LEADER kon de onderneming een grote
stap maken richting een 100% circulaire varkenshouderij.
Dinxperience
DinXperience wil een nieuw hoofdstuk schrijven over onze gezamenlijke
collectieve herinnering van WO2. DinXperience is een driedaagse
belevenistocht van anderhalve kilometer over en langs de nationale grens van
Duitsland en Nederland.
Vincentiushuus
Vincentius Groenlo zet zich ervoor in om de slogan “ieder mens telt” waar te
maken in de regio en om ook dat één van de onderdelen te laten zijn waar de
Achterhoeker trots op mag zijn.
VVV inspiratiepunt Ulft
Dit project behelst de realisatie van een eigentijds VVV Inspiratiepunt op het
DRU Industriepark in Ulft. Het inspiratiepunt vertelt het verhaal van de streek
en de Achterhoek op een interactieve en inspiratievolle manier.
Miva Las Vegas
Miva Las Vegas is een project van NRPU, wat staat voor No Restrictions Party
Unlimited. Het team van NRPU zet zich in voor onbeperkte toegankelijkheid
van evenementen voor mindervaliden. Om evenementen zoals festivals
onbeperkt mee kunnen maken, dienen voor mindervaliden op de camping of
op het festival zelf alle voorzieningen en verzorging aanwezig te zijn die een
aangenaam verblijf mogelijk maken.
Modern Naoberschap
Dankzij Stichting Modern Naoberschap rijdt al jaren een dorpsauto rond in
Breedenbroek. Nu wil de stichting een elektrische dorpsauto aanschaffen.
VVV inspiratiepunt Winterswijk Dit project behelst de realisatie van een eigentijds VVV Inspiratiepunt in
Winterswijk dat op een interactieve en inspiratievolle manier het verhaal
vertelt van de streek en de Achterhoek. De VVV is gesitueerd in het
voormalige raadhuis van Winterswijk.
Mobiliteit Aalten
In de dorpskern en het buitengebied van Aalten is het Marga Klompé
mobiliteitsproject voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking een
dergelijk groot succes, dat er behoefte kwam aan nieuwe vervoersmiddelen.
Het mobiliteitsproject stimuleert het zelfstandig wonen, bevordert de
zelfredzaamheid en helpt eenzaamheid te voorkomen. De nieuwe
vervoersmiddelen moesten voldoen aan robuustere eisen. Gekozen werd voor
een electrocar en een electrische auto.
De klompenmakers
In Keijenborg wordt het huidige aanbod op het gebied van klompen op
creatieve wijze verbonden zodat het toerisme in de Achterhoek een
kwaliteitsimpuls krijgt.
Silo art tour
Op meerdere locaties wordt een street-art kunstenaar ingeschakeld die een
werk aanbrengt op een in het oog springende plek en op een aan de
agrarische sector gerelateerde locatie. Per Achterhoekse gemeente wordt één
locatie geselecteerd. De werken vertellen iets over de geschiedenis en de
mensen van de desbetreffende plek of omgeving en vormen als openbareruimte-collectie een etalage voor de streek-identiteit.
Trots op regionaal
Jaarlijks vinden de Horeca Talentendagen plaats in het DRU Industriepark in
vakmanschap
Ulft. Het is een tweedaags evenement van de Stichting Horecatalent
Achterhoek en een begrip in horeca en horecaonderwijs in de Achterhoek. In
nauwe samenwerking met het onderwijs wordt via wedstrijden, demonstraties
en presentaties gewerkt aan vakmanschap bij de jonge generaties koks en
bediening. Met het project ‘Trots op regionaal vakmanschap: duurzame
gastvrijheid in de Achterhoek’ wil de Stichting Horecatalent Achterhoek een
volgende fase in.
Boeren 2.0
Met het project ‘Boeren 2.0: Het nieuwe Achterhoekse landbouwsysteem’
worden een nieuw Achterhoeks teelsysteem, nieuwe streekproducten o.b.v.
nieuwe, lokaal geproduceerde, plantaardige streekproducten ontwikkelt en
wordt deze kennis verspreid.
Kruidentuin Mallum
De Kruidenhof in Mallum wordt vernieuwd door het verbeteren en
verduurzamen van tuin en bezoekerscentrum, maar ook door het verbreden
en verdiepen van het jaarlijkse programma op het gebied van groen, natuur,
kunst, cultuur, educatie en informatie. Het is de bedoeling de kennis op het
gebied van kruiden als bestanddeel van verantwoorde voeding veel meer te
benutten.
Kaasmakerij Ruimzicht
Er wordt een nieuwe, unieke kaasmakerij met educatiecentrum gerealiseerd.
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Smash Neede

Om dit project te realiseren worden in de voorbereidingsfase ontwerp- en
bouwkundige tekeningen gemaakt. Dit project is een voorbeeld voor boeren
die graag een omslag willen maken naar natuurinclusieve landbouw.
KNLTB ontwikkelt samen met verenigingen waaronder SMASH Neede
rolstoeltennis om mensen te laten genieten van tennissport.

Financiering lopende projecten LEADER
Overheid

Maatschappelijke

Ondernemers

Totaal

131.011

6.425.195

organisaties
Totaalfinanciering

2.685.739

3.608.445

Financiering projecten
7.000.000

6.000.000

Overheid;
2.685.739

5.000.000

4.000.000
Ondernemers;
131.011
3.000.000

Maatschappelijke
organisaties;
3.608.445

2.000.000

1.000.000

0
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Deel 3

Financiële begroting
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1. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA
Rekening
2020

Begroting
2021
na wijz.

Begroting
2022

3.999.000

4.192.000

3.270.000

588.000

485.000

433.000

4.587.000

4.677.000

3.703.000

2.536.000

1.465.000

644.000

419.000

424.000

371.000

2.955.000

1.889.000

1.015.000

2.018.000

2.210.000

2.241.000

-28.000

0

0

C

1.990.000

2.210.000

2.241.000

C+B-A

358.000

-578.000

-447.000

-555.000

517.000

385.000

197.000

61.000

62.000

-358.000

578.000

447.000

0

0

0

Programma

Smart Governance
Bedrijfsvoering en rente
TOTAAL LASTEN

A

Smart Governance
Bedrijfsvoering en rente
TOTAAL BATEN (exclusief bijdrage gemeenten)

B

Smart Governance
Bedrijfsvoering en rente
TOTAAL BIJDRAGE GEMEENTEN EN PROVINCIE

SALDO BATEN EN LASTEN

Smart Governance
Bedrijfsvoering en rente
TOTAAL MUTATIES RESERVES (- = toevoeging)

GEREALISEERD RESULTAAT
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2. MEERJARENRAMING 2022-2025
Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

3.270.000

2.855.000

2.646.000

2.685.000

433.000

417.000

400.000

401.000

37.000

38.000

38.000

1.000

1.000

1.000

3.703.000

3.310.000

3.085.000

3.125.000

Smart Governance

644.000

289.000

289.000

289.000

Bedrijfsvoering en rente

371.000

371.000

371.000

371.000

TOTAAL BATEN (exclusief bijdrage gemeenten)

1.015.000

660.000

660.000

660.000

Smart Governance

2.241.000

2.241.000

2.279.000

2.318.000

0

0

0

0

38.000

39.000

39.000

2.241.000

2.279.000

2.318.000

2.357.000

-447.000

-371.000

-107.000

-108.000

385.000

325.000

78.000

78.000

62.000

46.000

29.000

30.000

447.000

371.000

107.000

108.000

0

0

0

0

Smart Governance
Bedrijfsvoering en rente

Meerjarige aanpassingen autonome kosten
Salarissen en sociale lasten
Prijsindex
TOTAAL LASTEN

Bedrijfsvoering en rente

Meerjarige aanpassingen autonome kosten
Gemeentelijke bijdrage
TOTAAL BIJDRAGE GEMEENTEN EN PROVINCIE

SALDO BATEN EN LASTEN

Smart Governance
Bedrijfsvoering en rente
TOTAAL MUTATIES RESERVES (- = toevoeging)

GEREALISEERD RESULTAAT
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3 Toelichting op baten
en lasten
In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de exploitatiebegroting 2022 van Regio Achterhoek.

3.1 Algemene financiële beschouwing
3.1.1 Uitgangspunten programmabegroting 2022
Het algemeen bestuur heeft op 27 januari 2021 ingestemd met het hanteren van prijsindex uit de
septembercirculaire 2020 als maximale stijging van de inwonerbijdrage 2022 (conform voorstel gemeenten
voor gemeenschappelijke regelingen). Voor de begroting 2022 betekent dit een maximale stijging van de
inwonerbijdrage van 1,4% ten opzichte van de begroting 2021.
Prijsontwikkeling
- Prijsmutatie BBP (septembercirculaire 2020)

2021
1,70%

2022
1,40%

- Overheidsconsumptie beloning werknemers
Begroting Regio (excl. nacalculatie)

1,70%

1,40%

Loonontwikkeling
2021

2022

2,60%
2,60%

1,30%
1,30%

De rentevergoeding over het eigen vermogen is maximaal het rentepercentage dat is gebaseerd op de
externe rentelasten over het totaal van lang en kort aangetrokken financieringsmiddelen. Regio Achterhoek
heeft geen aangetrokken financieringsmiddelen. Het rentepercentage voor toevoeging aan de algemene
reserve wordt dan ook voor 2022 voorlopig op 0% vastgesteld.

3.1.2 Bijdrage per inwoner begroting 2022
De Regiobegroting bevat de programma’s Smart Governance, Smart Economy, Smart Living en Bedrijfsvoering en rente. Alleen voor het programma Smart Governance wordt een bijdrage van de gemeenten
gevraagd in de organisatiekosten. Daarnaast voegen gemeenten een eventueel overschot van het
jaarresultaat toe aan het investeringsfonds tot maximaal € 0,50 per inwoner (in 2022 max € 131.646).
De provincie draagt eveneens bij in de organisatiekosten en doet daarnaast een bijdrage in het
investeringsfonds.
Totaal

Per
inw

1.794.129

6,83

25.118

0,08

Bijdrage van gemeenten 2022 bestaand beleid

1.819.247

6,91

Bijdrage van provincie 2022 in organisatiekosten

421.534

1,60

Bijdrage van provincie 2022 in investeringsfonds

140.424

0,53

Totaal bijdrage van provincie voor 2022 (*)

561.958

2,13

Bijdrage van de gemeenten 2021
Stijging 1,4% in verband met index gemeenschappelijke regelingen

(*) De bijdrage van de provincie wordt jaarlijks geïndexeerd
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3.1.3 Projectbijdrage
De besluitvorming over nieuwe projecten loopt in de nieuwe samenwerking via de Achterhoek Board en
indien nodig de Achterhoek Raad. Indien er additionele middelen vanuit de gemeenten nodig zijn dan loopt
de besluitvorming hierover –in principe- via het algemeen bestuur naar de gemeenteraden. Projecten
worden uitgevoerd in wisselende 3O-samenstelling, met een eigen financiering en organisatorische
vormgeving.

3.1.4 Meerjarenbeeld en risico’s
In de meerjarenraming (financiële begroting onderdeel 2) zijn de meerjarige structurele aanpassingen op het
gebied van salarissen en prijsindex doorgerekend. Over de meerjarenperiode 2022 – 2025 geeft de inwonerbijdrage voor de gemeenten de volgende ontwikkeling te zien:

Autonome kostenstijging

2022

2023

2024

2025

€ 0,11

€ 0,14

€ 0,15

€ 0,15

Af: stijging aantal inwoners

€ 0,01

pm

pm

pm

Af: bijdrage provincie

€ 0,02

€ 0,03

€ 0,03

€ 0,03

Totaal per inwoner gemeenten

€ 0,08

€ 0,11

€ 0,12

€ 0,12

3.1.5 Begroot bedrag onvoorzien
Het budget voor onvoorziene uitgaven is in de begroting 2022 € 8.000. Dit is opgenomen in het programma
Smart Governance.

3.2 Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
en voorzieningen
De onttrekkingen aan reserves en voorzieningen zijn als volgt:
Reserve
Progr.
Kosten/opbrengsten
Investeringsfonds

Mut.

Bedrag

1

Werkbudget board/thematafels

O

- 350.000

1

Kosten projecten

O

-307.000
272.000

1

Investeringsfonds incl. bijdrage provincie T

Reserve onderhoud

4

Onderhoudskosten

Reserve doorontwikkeling

O

- 5.000

4
Maatwerkkosten doorontwikkeling
totale mutatie reserves

O
O

- 57.000
- 447.000

Voorziening

Progr.

Kosten/opbrengsten

Mut.

Risico wachtgelden

1

Wachtgelden

O

- 17.000

O

- 17.000

totale mutatie voorzieningen
* Mut. : Mutatie O = Onttrekking en Mutatie T = Toevoeging

3.3 Investeringen
Voor 2022 zijn er geen vervangingsinvesteringen geraamd.
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Bedrag

3.4 Incidentele baten en lasten
Volgens de BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten.
Hieronder vallen ook de mutaties reserves. In onderstaande tabel is dit weergegeven.
2022

2023

2024

2025

Bijdrage provincie/gemeenten in investeringsfonds

272.000

272.000

272.000

272.000

Projectopbrengsten

355.000

-

-

-

Incidentele baten totaal

627.000

272.000

272.000

272.000

Thematafels board uit investeringsfonds

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

Projectkosten

-662.000

-247.000

-

-

-57.000

-41.000

-24.000

-25.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-1.074.000

-643.000

-379.000

-380.000

-447.000

-371.000

-107.000

-108.000

Kosten doorontwikkeling
Kosten uit reserve huisvesting
Incidentele lasten totaal
Totaal per saldo

3.5 Geprognosticeerde balans
Volgens de BBV is het verplicht een geprognosticeerde balans op te nemen.
Activa per 31 december

Werkelijk
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Prognose
2023

Prognose
2024

3

-

-

-

-

Prognose
2025
-

Financiële vaste activa

1.048

916

907

598

591

585

Totaal vaste activa

1.051

916

907

598

591

585

26.194

26.624

26.190

25.774

25.348

24.913

251

251

251

251

251

251

1.334

1.334

1.334

1.334

1.334

1.334

Totaal vlottende activa

27.779

28.209

27.775

27.359

26.933

26.498

Totaal activa

28.830

29.125

28.682

27.957

27.524

27.083

Werkelijk
2020
6.229

Prognose
2021
6.401

Prognose
2022
5.954

Prognose
2023
5.583

Prognose
2024
5.476

Prognose
2025
5.368

Materiële vaste activa

Uiteenzettingen < 1jr
Liquide middelen
Overlopende activa

Passiva per 31 december
Eigen vermogen
Voorzieningen

78

37

20

-

-

-

6.307

6.438

5.974

5.583

5.476

5.368

Vlottende schuld <1jr
Overlopende passiva

787
21.736

787
21.900

787
21.921

787
21.587

787
21.261

787
20.928

Totaal vlottende passiva

22.523

22.687

22.708

22.374

22.048

21.715

Totaal passiva

28.830

29.125

28.682

27.957

27.524

27.083

Totaal vaste passiva
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Bijlagen
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Formatieplan
Onderdeel

Functienaam

fte formatie
2021

Kerntaken

Totaal kerntaken
Ondersteuning

fte formatie
2022

secretaris/directeur

1,00

1,00

programmaregisseur I

2,50

2,50

programmaregisseur II

2,50

2,50

programma-/projectmedewerker

3,50

3,50

adviseur public affairs

0,75

0,75

Medewerker public affairs

0,75

0,75

adviseur bestuur/Achterhoek Board

1,00

1,00

adviseur bestuur/Griffie

0,50

0,50

adviseur bestuur/Duitsland

0,50

0,50

subsidiespecialist

1,00

1,00

medewerker communicatie/profilering I

1,00

1,00

medewerker communicatie/profilering II

1,00

1,00

16,00
0,75

16,00
0,75

adviseur financiën
junior adviseur financiën

0,69

0,69

medewerker financiën

0,78

0,78

medewerker financiële administratie

0,53

0,53

secretaresse

1,00

1,00

3,75

3,75

19,75

19,75

Totaal ondersteuning

Totaal (exclusief wachtgeld)

Toelichting op het formatieplan
In bovenstaand overzicht is per onderdeel aangegeven wat de toegestane formatie per 1 juli 2021 is. De
gegevens zijn uitgedrukt in fulltime eenheden. De gegevens, zoals opgenomen in dit overzicht, zijn gebruikt ten
behoeve van het opstellen van de raming salarissen en sociale lasten voor de begroting 2022. De
detachering/inhuur vanuit derden is niet meegeteld in de toegestane formatie. Daarvoor worden zo nodig
afzonderlijke budgetten in de begroting opgenomen.

Ontwikkelingen formatie 2022
De totale formatie van Regio Achterhoek bedraagt 19,75 fte. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de
boventallige medewerkers en de wachtgelders.

Wachtgelders
Regio Achterhoek kent voor 2022 1 wachtgelder welke overeenkomstig het besluit van het algemeen bestuur
wordt gedekt uit de Voorziening Risico Wachtgelden.

Detachering
Er is voor 2022 één medewerker die (gedeeltelijk) wordt gedetacheerd naar een externe organisatie.

63

Bepaling loonsom
In de raming van salarissen en sociale lasten wordt uitgegaan van de werkelijke structurele loonkosten per
1 februari 2021, gecorrigeerd voor een autonome loonstijging (CAO, periodieken en functiewaardering). De
salarisindex voor 2022 bedraagt 1,3%. Voor alle functies wordt de max van de schaal gehanteerd. De totale
loonsom voor 2022 bedraagt € 1.841.000 exclusief wachtgelders en € 1.858.000 inclusief wachtgelders.

Netto-uren
De productieve uren ofwel netto-uren bedragen 1.350 uren per formatieplaats, in overeenstemming met
algemeen gehanteerde normen.
Omschrijving per fulltime fte

Uren

Bruto beschikbare tijd

5 x 52 x 7,2

1.872

Verlof feestdagen

8 x 7,2
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Normaal en buitengewoon verlof

27,5 x 7,2

198

Ziekteverzuim
Aanwezige uren

5%

82
1.535

Algemeen overleg

50

Opleiding en bijhouden literatuur

30

Frictie-uren (verplaatsing, verzorging, ed.)
Totaal indirecte uren

105
185

Netto werkuren (aanwezige – indirecte uren)

1.350
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3. STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Naam reserve

Algemene reserve
ALGEMENE RESERVE

Saldo begin Vermeerdering
2021 wegens rente
0,00%

Dotaties
2021

Onttrekkingen Saldo begin
Vermeerdering
2021
2022 wegens rente
0,00%

Dotaties
2022

Onttrekkingen
2022

Saldo per
31-12-2022

239.536
239.536

0
0

0
0

0
0

239.536
239.536

0
0

0
0

0
0

239.536
239.536

Investeringsfonds
Reserve doorontwikkeling
Reserve huisvesting
BESTEMMINGSRESERVES

5.556.771
224.261
25.213
5.806.245

0
0
0
0

1.282.000
0
0
1.282.000

866.625
56.000
5.000
927.625

5.972.146
168.261
20.213
6.160.620

0
0
0
0

272.000
0
0
272.000

657.000
57.000
5.000
719.000

5.587.146
111.261
15.213
5.713.620

TOTAAL RESERVES

6.045.781

0

1.282.000

927.625

6.400.156

0

272.000

719.000

5.953.156

Risico wachtgelden
VOORZIENINGEN

78.422
78.422

0
0

0
0

41.500
41.500

36.922
36.922

0
0

0
0

17.000
17.000

19.922
19.922

TOTAAL VOORZIENINGEN

78.422

0

0

41.500

36.922

0

0

17.000

19.922

6.124.203

0

1.282.000

969.125

6.437.078

0

272.000

736.000

5.973.078

TOTAAL-GENERAAL

65

TOELICHTING BIJ STAAT VAN RESERVES EN
VOORZIENINGEN
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) maakt onderscheid tussen reserves en
voorzieningen.

Reserves
Tot de algemene reserve worden gerekend alle reserves, waaraan geen bestemming is gegeven (vrij besteedbaar).
Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door het algemeen bestuur een bepaalde
bestemming(doel) is gegeven. Deze bestemming kan te allen tijde worden opgeheven; er zitten geen verplichtingen
naar derden achter.
Het rechtstreeks aan reserves toevoegen of onttrekken van middelen is niet toegestaan. Dit moet plaats vinden via de
exploitatie.

Voorzieningen
Voorzieningen geven een schatting van de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de
omvang en/of het tijdstip van optreden min of meer onzeker zijn. De voorziene lasten moeten hun oorsprong in het
verleden hebben (voor balansdatum). De voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de
achterliggende verplichtingen en risico’s.

Rentetoevoeging
De rentevergoeding over het eigen vermogen is volgens de BBV maximaal het rentepercentage dat is gebaseerd op
de externe lasten over het totaal van lang en kort aangetrokken financieringsmiddelen. De Regio heeft geen
financieringsmiddelen aangetrokken. Het rentepercentage voor toevoeging aan de algemene reserve is voor 2022 dan
ook 0%.

1. Algemene reserve
De algemene reserve dient vooral voor het opvangen van de tegenvallers in het jaarresultaat.
Door het algemeen bestuur is bepaald (AB 3 juni 2012) dat het plafond van de algemene reserve gebaseerd op een
vast bedrag dat in de buurt ligt van 10% van de jaarlijkse begrotingsomzet, ofwel € 300.000.
Op 31 december 2022 bedraagt het begrote saldo € 239.536. In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt nader
ingegaan op de omvang van de algemene reserve.

2. Bestemmingsreserves
Investeringsfonds
Bij de besluitvorming over de doorontwikkeling is een investeringsfonds gevormd. Jaarlijks wordt een klein deel
ingezet als werkbudget voor de Board en de thematafels (€ 25.000 per thematafel per jaar) en er is jaarlijks
€ 100.000 beschikbaar voor initiatieven vanuit de maatschappij en voor bijeenkomsten. Het investeringsfonds zal
worden gebruikt als cofinanciering voor de projecten uit de Regio Deal. De inzet van de middelen loopt via
besluitvorming door het algemeen bestuur. De inzet moet voldoen aan vastgestelde criteria. Bij het verloop van het
saldo is nog geen rekening gehouden met nog te nemen besluiten over de inzet van de middelen in 2022.
Op 31 december 2022 bedraagt het begrote saldo € 5.587.146.
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling
Deze reserve is gevormd voor het opvangen van incidentele financiële gevolgen voor organisatiekosten door de
doorontwikkeling. In december 2019 heeft het algemeen bestuur besloten dat een bedrag van € 400.000 wordt
ingezet voor maatwerkoplossingen voor personele gevolgen naar aanleiding van de doorontwikkeling voor de
komende jaren.
Op 31 december 2022 bedraagt het begrote saldo € 111.261.
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Bestemmingsreserve onderhoud huisvesting
Begin 2019 is de Regio verhuist naar de Steck aan de Raadhuisstraat in Doetinchem. Het pand wordt voor een
periode van 3 jaren gehuurd. In juli 2019 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het reserveren van een bedrag
van € 25.000 voor onvoorziene incidentele huisvestingskosten.
Op 31 december 2022 bedraagt het begrote saldo € 15.213.

3. Voorzieningen
Voorziening risico wachtgelden
De voorziening omvat bestaande wachtgeldverplichtingen, mogelijke aanspraken voor structurele detachering en
mogelijke aanspraak bij afloop van projecten. De voorziening is op grond van het BBV niet verplicht. Omdat de Regio
als organisatie vrij klein is, is de mogelijkheid om wachtgelders te kunnen herplaatsen ter voorkoming van
wachtgelden praktisch nihil. De omvang van de voorziening dient zodanig te zijn dat de bestaande en de te
verwachten aanspraken op wachtgeld kunnen worden gedekt. Op dit moment is er sprake van 1 wachtgelder waarvan
de kosten ten laste van de voorziening worden gebracht. De bedragen van deze voorziening zijn eind 2020 herrekend
op het maximale risico dat Regio Achterhoek loopt in de toekomstige uitbetaling van deze wachtgelden.
Op 31 december 2022 bedraagt het begrote saldo € 19.922.
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4. TAAKVELDEN 2022
Volgnummer en omschrijving

Lasten
20.. Smart Governance
80.3 Kpl. Kapitaallasten

0.1

0.4

0.5

0.8

Bestuur

Ondersteuning

Treasury

overige

(incl regionale

organisatie

baten

samenwerking)

(overhead)

en lasten

0.10
sub-totaal

Totaal

mutatie
reserves

2.973.575
0

288.207
0

0
15.000

8.000
0

3.269.781
15.000

272.000
0

3.541.781
15.000

2.973.575

288.207

15.000

8.000

3.284.781
418.452
3.703.234

272.000
0
272.000

3.556.781
418.452
3.975.234

Totaal exploitatie (exclusief kostenplaats

bedrijfsvoering)
Kostenplaats bedrijfsvoering
Totaal lasten Regio achterhoek

Volgnummer en omschrijving

Baten
20.. Smart Governance
80.3 Kpl. Kapitaallasten

0.1

0.4

0.5

0.8

Bestuur

Ondersteuning

Treasury

overige

(incl regionale

organisatie

0.10
sub-totaal

baten

samenwerking)

Totaal

mutatie
reserves

en lasten

2.240.781
0

0
0

0
15.000

644.000
0

2.884.781
15.000

657.000
0

3.541.781
15.000

2.240.781

0

15.000

644.000

2.899.781
356.452
3.256.234

657.000
62.000
719.000

3.556.781
418.452
3.975.234

Totaal exploitatie (exclusief kostenplaats

bedrijfsvoering)
Kostenplaats bedrijfsvoering
Totaal baten Regio achterhoek
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5. VERZAMELSTAAT BIJDRAGEN GEMEENTEN EN PROVINCIE 2022
2022
Naam gemeente

Aantal
inwoners
per 1/1/21

Smart
Governance
(excl onvoorzien)

2021

Onvoorzien ongewijzigd
Per
beleid 2022 inwoner
totaal
2022

Totaal
2021

Totaal 2021
per inwoner

Aalten

27.125

186.599

824

187.423

6,91

185.218

6,83

Berkelland

43.858

301.709

1.334

303.042

6,91

298.693

6,83

Bronckhorst

36.083

248.223

1.096

249.320

6,91

246.120

6,83

Doetinchem

58.285

400.956

1.771

402.727

6,91

396.036

6,83

Oost Gelre

29.570

203.419

898

204.317

6,91

202.244

6,83

Oude IJsselstreek

39.345

270.663

1.195

271.859

6,91

268.839

6,83

Winterswijk

29.026

199.677

882

200.559

6,91

196.980

6,83

1.811.247

8.000

1.819.247

6,91

1.794.129

6,83

421.534

1,60

415.714

1,58

2.240.781

6,91

2.209.843

6,83

Totaal gemeenten
Provincie Gelderland in organisatiekosten (*)
Totaal gemeenten en provincie

421.534
263.292

2.232.781

8.000

* De totale bijdrage per inwoner van de Provincie bedraagt € 2,13 waarvan € 1,60 voor organisatiekosten en € 0,53 voor het investeringsfonds
2022
421.534 1,60
140.424 0,53
561.958

Totaal bijdrage Provincie Gelderland
Bijdrage in organisatiekosten
Bijdrage in investeringsfonds
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2021
415.714 1,58
138.485 0,53
554.199

3a - In de Achterhoek is vervoer energieneutraal in 2030
3b - De hoofd-, regionale en lokale infrastructuur is op orde
3c - Er zijn slimme vervoersvoorzieningen (telefoon + internet)
4a - De woningvoorraad beweegt mee
4b - Duurzame en levensloopbestendige woningvoorraad
4c - Leegstaand vastgoed is getransformeerd of gesloopt
4d - Er zijn nieuwe en bijzondere manieren van wonen
4e - De leefbaarheid blijft op peil

1a - De Achterhoek is hét open innovatiesysteem
1b - De inventieve vakman/vakvrouw van de toekomst
1c - Ontwikkelt en implementeert de productie van de toekomst
1d - De Achterhoek is dé stage- en afstudeerregio van Nederland
2a - Talenten arbeidsmarkt benut (vervangings- en uitbreidingsvraag)
2b - Er functioneert een inclusieve arbeidsmarkt
2c - De grensoverschrijdende samenwerking is toegenomen

Project
Achterhoek Rookvrij
Grensland College
Incubator De Steck
SmartHub
3D metaalprinten
Lora (fase 1 en 2)
Groene Kunstmestfabriek
Vouchers circulaire economie
Achterhoek Onderneemt Duurzaam (MKB-aanpak)
Euregio Academie - vooronderzoek
Urban Oasis
Regionale Energie Strategie (RES)
Ontwikkelen portefeuillestrategie 1e tranche
Circulair en toekomstbestendig ondernemerschap
Kunstmestvrije Achterhoek
Vruchtbare Kringloop (VKA)
Innovatiecentrum de Marke
Groene leerkenniswerkplaats (GLKWP)
Cirkelregio Achterhoek
Zuiverende kas
Ruraal MAAS Concept (procesbegeleider)
Projectbegeleiding Duurzame Mobiliteit
Rurale HUB busstation Lichtenvoorde
Uitbouwen open innovatiesysteem - crossovers
SmartHub Development
Totstandkoming SmartHub 2.0
SmartHub Young Talent
Sleutel tot een energieneutrale woning
Leefsamen Achterhoek
Smart Technical Education Regio Achterhoek (STERA)
Smart Business Centre inclusief innovatievouchers
Scholder an Scholder - Achterhoek in Beweging
Asbesttrein fase 1a
Ontwikkelen portefeuillestrategie 2e tranche
Zorgeloos Samenwonen in de Kattenberg
Heuvelstraat
Achterhoek Gezond Gemeenten
LeefSamen - Wonion
Leefsamen - de Woonplaats
Leefsamen - ProWonen
Leefsamen - Sité
Buslijn Aalten-Bocholt
Leergang toekomstgericht retailmanagement
Transformatie kantoorruimte Keppelseweg Doetinchem
Makelaar als woningmarktregisseur
Woon- en Vastgoedmonitor Achterhoek
Pilot betaalbaar tijdelijk wonen in kleine kernen
Zonvarken

5a - De Achterhoek is energieneutraal
5b - De Achterhoek is koploper gebleven in kringlooplandbouw
5c - Bedrijventerreinen zijn efficiënt werkende ecosystemen en zijn zelfvoorzienend
5d - In de Achterhoek wordt circulair omgegaan met vastgoed en infrastructuur
6a - De Achterhoek is de gezondste regio van Nederland door preventie en zorginnovatie
6b - Achterhoekers zijn zelf (langer) verantwoordelijk voor hun gezondheid
6c - Er is een netwerk van gezondheids- en ondersteunende diensten beschikbaar

Smart Economy

Status
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
Gereed
Gereed
Gereed
In uitvoering
In uitvoering
Gereed
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In ontwikkeling
In ontwikkeling
In uitvoering
In uitvoering
In ontwikkeling
In ontwikkeling
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
Gereed
Gereed
In uitvoering
In ontwikkeling
In ontwikkeling
In ontwikkeling
In uitvoering
In ontwikkeling
In ontwikkeling
In ontwikkeling
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering

Smart werken en Innovatie
1A
1B
1C
*
*
*
*

*
*
*
*

1D

*

*
*

*

*

Onderwijs en Arbeidsmarkt
2A
2B
2C
*

Smart Living

Mobiliteit en Bereikbaarheid
3A
3B
3C
4A

Wonen en Vastgoed
4B
4C
4D

4E

Circulaire Economie en Energietransitie De gezondste regio
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
*
*

*

*
*

*

*

*
*
*

*
*

*

*
*
*

*

*
*

*

*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*

*
*

*

*
*
*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*
*

*

*
*
*
*
*

*

*
*

*
*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*

*
*

*

*
*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*
*
*
*

* In de doelenmatrix worden uitsluitend de projecten vermeld waarvan al een subsidie-aanvraagformulier is ontvangen per april 2021.
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*
*
*
*
*

*

3a - In de Achterhoek is vervoer energieneutraal in 2030
3b - De hoofd-, regionale en lokale infrastructuur is op orde
3c - Er zijn slimme vervoersvoorzieningen (telefoon + internet)
4a - De woningvoorraad beweegt mee
4b - Duurzame en levensloopbestendige woningvoorraad
4c - Leegstaand vastgoed is getransformeerd of gesloopt
4d - Er zijn nieuwe en bijzondere manieren van wonen
4e - De leefbaarheid blijft op peil

1a - De Achterhoek is hét open innovatiesysteem
1b - De inventieve vakman/vakvrouw van de toekomst
1c - Ontwikkelt en implementeert de productie van de toekomst
1d - De Achterhoek is dé stage- en afstudeerregio van Nederland
2a - Talenten arbeidsmarkt benut (vervangings- en uitbreidingsvraag)
2b - Er functioneert een inclusieve arbeidsmarkt
2c - De grensoverschrijdende samenwerking is toegenomen

Project
Biogas en waterstof in Bronckhorst
Onderzoek tweede fase N18 - 2019
Doorontwikkeling ZOOV op maat
Opschaling Netmobiel 2020
Businessplan Achterhoek Deelvervoer Coöperatie
Digitaliseringsopgave mobiliteitsdata Achterhoek 2020-2021
Werkgeversaanpak Achterhoek mobiliteitsmakelaar 2020-2021
Leven Lang Ontwikkelen
KLasse! in de Achterhoek
Toolbox Statushouders
Pilot zelfredzaamheids route (Z-route)
Smart Business Center +
SmartHub Industry Incubator (SHII)
Naoberkrediet 2.0
Zon op erf - demonstratiefase
SMAAS Achterhoek
Achterhoek Verbindt
Onverwachte Hoek
De zachte landing
Achterhoek 2020 Jong
Achterhoek Open Innovatieprijs
Asbesttrein fase 1B
Move2Social Achterhoek
Preventie Akkoord Achterhoek
Biobased Kennisontwikkelcentrum Innovatieregio Achterhoek
PilotTransformatievisie Oudestraat Neede 2030
Duurzame Eiwitproductie Achterhoek
Leefsamen Achterhoekse woningcorporaties
Campus Achterhoek - vooronderzoek
Innovatieve bemester
Asbesttrein fase 1a-1
Onderzoek tweede fase N18 - 2017
Slim Samenreizen Achterhoek fase 2a
De Slimste Weg
Slim Samenreizen Achterhoek fase 1
3D Printertraining
GROS: Grensoverschrijdend ondernemen, werken en leren
MINT
MKB-deal
Achterhoek Monitor thema Gezondste Regio
Spreek je buurtaal
Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling
Onderzoek Traineeships Achterhoek
Werken aan toekomstgerichte erven in de Achterhoek
Ondermijning in zicht
Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Groenkracht Groenlo
Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Zonnig Zieuwent
Duurzame Onkruidbestrijding Ruwvoer (DOR)
Uuthuuskes
Smart Living Rivierduinen

5a - De Achterhoek is energieneutraal
5b - De Achterhoek is koploper gebleven in kringlooplandbouw
5c - Bedrijventerreinen zijn efficiënt werkende ecosystemen en zijn zelfvoorzienend
5d - In de Achterhoek wordt circulair omgegaan met vastgoed en infrastructuur
6a - De Achterhoek is de gezondste regio van Nederland door preventie en zorginnovatie
6b - Achterhoekers zijn zelf (langer) verantwoordelijk voor hun gezondheid
6c - Er is een netwerk van gezondheids- en ondersteunende diensten beschikbaar

Smart Economy

Status
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In ontwikkeling
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In ontwikkeling
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In ontwikkeling
In ontwikkeling
In ontwikkeling
In ontwikkeling

Smart werken en Innovatie
1A
1B
1C

1D

Onderwijs en Arbeidsmarkt
2A
2B
2C

Smart Living

Mobiliteit en Bereikbaarheid
3A
3B
3C
4A

Wonen en Vastgoed
4B
4C
4D
*

4E

*
*
*

*

*
*
*
*
*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

Circulaire Economie en Energietransitie De gezondste regio
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
*
*
*
*

*
*

*

*
*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*
*
*

*

*
*

*

*
*

*
*

*

*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

*

*

*
*
*

*
*

*
*

*

*

*

*
*

*
*

*

*
*
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1 Bijlage 4 Jaarstukken 2020 definitief

Jaarstukken
2020

Inhoudsopgave
Bestuurlijk voorwoord
Jaarverslag
Deel I: Programmaverantwoording
Programma 1 Smart Governance (begroting
Regio Achterhoek)
Programma 2 Smart Economy
2.1 Smart werken en innovatie
2.2 Onderwijs en arbeidsmarkt
2.3 Mobiliteit en bereikbaarheid

1

5

14
17
20

Programma 3 Smart Living
3.1 Wonen en vastgoed
3.2 Circulaire economie en energietransitie
3.3 Gezondste Regio

23
27
30

Programma 4 Bedrijfsvoering en rente

32

Deel II: Paragrafen
Paragraaf 1 Weerstandsvermogen en
risicobeheersing
Paragraaf 2 Financiering
Paragraaf 3 Bedrijfvoering
Paragraaf 4 Rechtmatigheid
Paragraaf 5 Subsidies

35
39
42
43
45

Deel III: Jaarrekening
Balans (inclusief toelichting)
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Gebeurtenissen na balansdatum
Overzicht van baten en lasten in de
jaarrekening

49
56
56
57

Publicatie WNT
SiSa verantwoordingsinformatie 2020
Verzamelstaat afrekening gemeenten
Controleverklaring accountant

59
60
61
63

Deel IV: Uiteenzetting financiële
positie
Algemene financiële beschouwing en
programmarekening
Formatieplan (inclusief toelichting)
Taakvelden 2020 per programma
Verzamelstaat bijdrage gemeenten
Doelenmatrix

68
70
71
72
73

Bestuurlijk voorwoord
Wij bieden u de jaarstukken 2020 aan van Achterhoek ambassadeurs; het vernieuwde Achterhoekse
samenwerkingsverband van de Achterhoekse gemeenten, ondernemers, maatschappelijke
organisaties en de provincie Gelderland. Deel I en II zijn het jaarverslag met de
programmaverantwoording in deel I, en de paragrafen in deel II, deel III de jaarrekening en deel IV
bevat de uiteenzetting van de financiële positie. Nieuw is de opbouw van de programmastructuur. Zo
is zowel de inhoud breder, als het aantal partijen dat daaraan bijdraagt. De nieuwe regionale
samenwerkingsstructuur (triple helix) is daarmee terug te vinden in deze programmaverantwoording.
Zo willen we zoveel mogelijk zichtbaar maken wat er buiten, in de Achterhoekse samenleving, gedaan
wordt door de partijen die samen Achterhoek ambassadeurs vormen.
In Achterhoek Visie 2030 Ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit staan onze doelen op het gebied
van Smart Governance, Smart Economy en Smart Living beschreven. De programmaverantwoording
heeft dezelfde indeling.
De programma’s Smart Economy en Smart Living geven inzicht in lopende projecten en projecten in
ontwikkeling per thema. De uitwerking gebeurt, onder regie van de Achterhoek Board, door zes
thematafels. Deze thematafels hebben een belangrijke rol in het uitvoeren van de Achterhoek Visie
2030 en de vertaling ervan in concrete projecten. De organisatie van de Achterhoek ambassadeurs
(Regio Achterhoek) vormt de motor in de nieuwe Governance, de taken, de begroting en de financiële
verantwoording van de Achterhoek ambassadeurs zijn in dit onderdeel te vinden. Hieraan is ook de
inwonerbijdrage voor de organisatiekosten vanuit gemeenten en provincie gekoppeld. We willen met
deze begrotingsvorm een slag maken in de zichtbaarheid en controleerbaarheid van de doelstellingen
van de Achterhoekse samenwerking.
Aan de thematafels zullen continu nieuwe projecten gaan ontstaan. Het projectenoverzicht dat hier
per thematafel is bijgevoegd is dan ook niet uitputtend. Ook hebben we nog niet van alle partijen in
zicht wat zij investeren en welke projecten zij hebben lopen. We zien dit als een groeimodel dat in de
loop van de komende jaren steeds meer inzicht gaat geven. Programma 2 en 3 van de begroting zijn
dan ook bedoeld ter informatie. De projecten van deze programma’s worden ook niet uitgevoerd
binnen de begroting van Regio Achterhoek, maar in die van de initiatiefnemers.
Wij wensen u veel leesplezier!

NB In de jaarstukken hanteren we de officiële naam van de GR: Regio Achterhoek. De roepnaam van
het totale samenwerkingsverband is Achterhoek ambassadeurs.

1

Opbouw programma’s
De programmarekening van Regio Achterhoek bestaat uit 4 programma’s; Smart Governance, Smart
Economy, Smart Living en Bedrijfsvoering en rente. De werkzaamheden van de thematafels zijn per
thematafel terug te vinden in de programma’s Smart Economy en Smart Living. De werkzaamheden
voor de grensoverschrijdende samenwerking zijn niet terug te vinden als een apart thema, maar gaat
door alle thema’s heen.

Samenvatting financiële begroting
Jaarresultaat
Totaal
155.000
28.000
183.000

Smart Governance
Bedrijfsvoering en rente
Jaarresultaat positief

Per inw
-0,59
-0,11
-0,70

Het voordeel is vooral ontstaan door vacatureruimte, overschotten op overige personeelskosten
(opleiding en reis-en verblijfkosten), een overschot op lobby- en communicatiekosten en de vrijval van
wachtgelden en de BWS reserve. Ook is er een positief renteresultaat.

2

Bestemming resultaat 2020
Voorgesteld wordt om van het voordelige saldo ad €183.069 (€ 0,70 per inwoner) het maximale
bedrag van € 131.387 (€ 0,50 per inwoner) toe te voegen aan het investeringsfonds, zoals besloten in
De Achterhoek werkt door 2.0. Voor het restant van het voordelige saldo ad € 51.682 wordt
voorgesteld dit eenmalig voor 2021 te bestemmen voor het opvangen van knelpunten in de formatie
als gevolg van de taakstelling van € 64.000 door de indexeringssystematiek en door het feit dat er
sprake is van twee langdurig zieken.
Bij de evaluatie wordt gekeken naar een structurele oplossing voor een gezonde financiële basis met
een realistische loon- en prijsindex. Met dit voorstel voor resultaatbestemming willen we eenmalig het
probleem in 2021 tackelen en voorkomen dat er een jojo-effect ontstaat met een positief saldo in
2020 en een tekort in 2021.

Controleverklaring
A12 Registeraccountants B.V. heeft voor 2020 een controleverklaring opgesteld ten aanzien van de
financiële administratie en het beheer. De controle omvat de cijfers opgenomen in de jaarrekening
2020 en de rechtmatigheid van financiële beheershandelingen gelet op het controleprotocol 2020.
De controleverklaring voor de jaarrekening 2020 is in het boekwerk opgenomen.

Besluitvormingsproces begroting
31 maart 2021

Behandeling concept jaarstukken door het dagelijks bestuur
De jaarrekening, het jaarverslag, de pargrafen en bijlagen worden in de vergadering
van het dagelijks bestuur behandeld. Na ontvangst van de controleverklaring worden
de stukken uiterlijk 15 april aan de deelnemende gemeenten gezonden.

15 april 2021

Verzenden jaarstukken naar gemeenten

tot 21 juni 2021

Mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen
Tot 21 juni 2021 mogelijkheid voor gemeenten om gemeentelijke standpunten over
de jaarstukken schriftelijk kenbaar te maken bij Regio Achterhoek.

7 juli 2021

Vaststelling jaarstukken door het algemeen bestuur

Doetinchem, 13 april 2021
Dagelijks bestuur Regio Achterhoek

3

Deel I

Programmaverantwoording

4

Programma 1

Smart Governance
Smart Governance
Sinds 2018 werkt de Achterhoek in een vernieuwde triple helix samenwerking: Achterhoek
Ambassadeurs. De samenwerking bestaat uit een Achterhoek Raad, Achterhoek Board en Achterhoek
thematafels. Ondernemers, organisaties en overheden (drie O’s) geven via de Achterhoek Board en
thematafels samen invulling en uitvoering aan de samenwerking. De Achterhoek Raad stelt de
inhoudelijke kaders vast. Dit kader is in 2019 vastgelegd in de Achterhoek Visie 2030.
Regio Achterhoek is de juridische entiteit van de samenwerking en heeft een algemeen en dagelijks
bestuur. Hierin zitten de burgemeesters van de 7 gemeenten.
In 2020 is gestart met een eerste evaluatie van de samenwerking. Hiervoor is een plan van aanpak
opgesteld welke 5 oktober in de Achterhoek Raad is vastgesteld. De resultaten van de evaluatie zullen
eind april 2021 worden gepresenteerd aan de Achterhoek Raad.
In onderstaande afbeelding is het organogram van de samenwerking opgenomen.

Regio Achterhoek vormt de juridische entiteit, daarom zijn de taken en de begroting van Regio
Achterhoek in dit onderdeel opgenomen. Hieraan is ook de bijdrage in de organisatiekosten van Regio
Achterhoek van gemeenten en provincie gekoppeld. Dit programma en programma 4 Bedrijfsvoering
en rente liggen dan ook ter besluitvorming voor aan de gemeenten. De programma’s 2 en 3 zijn
opgenomen om zicht te geven op de inhoud van de Achterhoekse samenwerking, deze programma’s
zijn informerend.

5

Wat willen we bereiken?
Te bereiken maatschappelijk effect Regio Achterhoek
De samenwerking in de Achterhoek richt zich op de ruimtelijk-economische agenda. De Visie 2030 is
daarvoor het kompas. Kern is een sterke economie, uitgaande van de eigen kracht en inzet op open
innovatie, ruimte te geven aan experimenten, een uitstekend werk- en leerklimaat en het verhogen
van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.
Belangrijke opgaven daarin zijn: zorgen voor voldoende arbeidskrachten, verhogen van de
arbeidsproductiviteit, betaalbaar en betrouwbaar vervoer, een energieneutrale en circulaire
Achterhoek, een passende woningvoorraad, een hoge score op leefbaarheid en een gezonde regio.
De opgaven en te bereiken doelen zijn belegd in de zes thematafels:
1. Smart werken en innovatie
2. Onderwijs en arbeidsmarkt
3. Wonen en vastgoed
4. Mobiliteit en bereikbaarheid
5. Circulaire economie en energietransitie
6. Gezondste regio

Subdoelen en activiteiten Regio Achterhoek
Subdoelen

Activiteiten Regio Achterhoek

Raadsleden in positie brengen bij regionale
samenwerking

•

Adviseren en faciliteren Achterhoek
Raad

Slagkracht in de bestuurlijke besluitvorming en adequate
uitvoeringskracht

•

Adviseren en faciliteren Achterhoek
Board
Regisseren en faciliteren thematafels
Adviseren en faciliteren algemeen en
dagelijks bestuur
Subsidiewerkzaamheden
Monitoring
Lobbywerkzaamheden
Communicatiewerkzaamheden

•
•
•
•
•
•

Wat hebben we er voor gedaan?
Gerealiseerd
Adviseren en faciliteren Achterhoek Raad
De vergadering van de Achterhoek Raad van 30 maart was voorbereid, maar kon door Covid-19 niet
doorgaan. De leden van de Raad zijn schriftelijk geïnformeerd over het vervolg van de agendapunten en de
eerder ingediende moties. Om goed in verbinding te blijven en om ontwikkelingen te kunnen blijven delen,
zijn er voor de zomer en in het najaar in totaal 8 digitale informatiesessies aangeboden aan de Achterhoek
Raad. In september is er een informatieve bijeenkomst gehouden over de 2de fase N18.
De vergaderingen van de Achterhoek Raad in oktober en december zijn digitaal gehouden. Daarin is
mevrouw Wilke benoemd als lid van de Achterhoek Board en heeft de Raad ingestemd met het voorstel
‘Onderzoek en doorontwikkeling 2de fase N18’, het ‘Plan van aanpak evaluatie regionale samenwerking' en
met het Uitvoeringsplan 2021.
Na het vaststellen van het plan van aanpak voor de evaluatie is er een startbijeenkomst met de Achterhoek
Raad geweest, waarin de onderzoekers hun analysekader hebben toegelicht en vragen gesteld konden
worden. De Achterhoek Raad heeft 4 leden afgevaardigd om deel te nemen aan de begeleidingscommissie
van de evaluatie.
Er is een digitaal stemsysteem ontwikkeld om het stemmen in de Achterhoek Raad te versnellen. Het
stemsysteem blijkt echter niet geschikt voor de digitale vergaderingen, maar kan wel ingezet worden op het
moment dat er weer fysiek vergaderd wordt.
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Adviseren en faciliteren Achterhoek Board
De Board is in 2020 elf keer (veelal digitaal) bijeen geweest. Helaas kon er alleen begin maart nog een
Achterhoek dag met alle thematafels worden gehouden. Belangrijkste activiteiten van de Board waren:

Projecten en Regio Deal





Integrale beoordeling van projecten. In totaal zijn 35 projecten akkoord bevonden door de Board.
Hierbij wordt expliciet gekeken naar de samenhang tussen de projecten en wordt getoetst aan de
doelstellingen. Uit de bestuurlijke tussenevaluatie van oktober blijkt dat op alle subdoelen wordt
ingezet.
Overleg met het Rijk over de voortgang van de Regio Deal. Hiervoor is een voortgangsrapport over
2019 opgesteld en in oktober een bestuurlijke tussenevaluatie Regio Deal en Visie 2030.
Inzet op extra cofinancieringsmiddelen vanuit de provincie. Op 10 juni heeft PS besloten circa 9,5
miljoen extra voor de Achterhoek beschikbaar te stellen.

Lobby en strategie









Ontwikkelen gezamenlijke lobbystrategie, vormgegeven in een brochure met drie speerpunten.
Lobby om de Achterhoek opgenomen te krijgen in de omgevingsagenda Oost Nederland. Naar
verwachting wordt er in 2021 een addendum opgenomen met daarin de opgaven voor de
Achterhoek.
Vertaling van de Kracht van Oost 2.0 voor de Achterhoek.
Voorbereiden van een marketingcampagne die in 2021 gaat starten.
Opzetten en lancering van de eerste Achterhoek Monitor.
Prioriteiten Achterhoek richting Interreg VI opgesteld.
Opstellen Uitvoeringsplan 2021.

Acties





Uitvoeren van twee challenges (100 duurzame voertuigen en woningen voor jongeren).
Achterhoek Verbindt, 10 puntenplan n.a.v. Covid-19.
Uitvraag voor derde Achterhoekpanel (duurzame mobiliteit en
identiteit).
Organiseren van meerdere digitale sessies en voorbereiden
van de vergaderingen met de Achterhoek Raad.

Overig




Starten van de evaluatie van de samenwerking.
Verbinding met het algemeen bestuur (open innovatie,
bestuurlijke tussenevaluatie Regio Deal en Visie 2030).
Uitvoering geven aan de ziekenhuismotie van de Achterhoek
Raad. De Board heeft veel gesprekken gevoerd met allerlei
betrokkenen en steeds benadrukt dat draagvlak en
vertrouwen in de regio belangrijk zijn voor alle stappen die gezet worden door het bestuur van
Santiz.
Inmiddels is helder dat beide ziekenhuizen per 2021 zelfstandig verder gaan. Gedurende het proces
m.b.t. de ziekenhuiszorg had de Board behoefte aan een onafhankelijk deskundig klankbord; de
heer Ikkersheim van KPMG Health en Life Science is gevraagd mee te denken. Dit heeft
geresulteerd in een memo die de Board aangeboden heeft aan de bestuurder van Santiz, mevrouw
Schraverus en de verkenner, de heer Daniëls. In deze memo komen vier randvoorwaarden naar
voren die de Board als advies meegeeft aan het bestuur van Santiz. Met deze vier randvoorwaarden
wil de Board borgen dat kwalitatief goede en toegankelijke zorg voor inwoners van de Achterhoek
beschikbaar blijft. Niet alleen over 3 jaar maar ook voor de lange termijn.

Regisseren en faciliteren Thematafels
De thematafels zijn gemiddeld circa 8 keer bijeen geweest. Hierin hebben ze hun lijnen uitgezet, actie
ondernomen n.a.v. Covid-19, projecten geïnitieerd en voorbereid voor de Achterhoek Board, het
uitvoeringsplan 2021 voorbereid en uitvoering aan de projecten gegeven.
Een verder toelichting op de activiteiten van de zes tafels kunt u vinden in programma 2 (Smart Economy)
en programma 3 (Smart Living).
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Adviseren en faciliteren algemeen en dagelijks bestuur
Het algemeen bestuur is 9 keer bijeen geweest. Belangrijk onderdeel van de agenda zijn de P&C stukken.
Daarnaast worden de lobbyactiviteiten en de grensoverschrijdende activiteiten periodiek geagendeerd. Het
bestuur heeft –samen met vertegenwoordigers van de Board- de lobbystrategie van de Achterhoek
scherper geformuleerd in een drietal speerpunten. Daarnaast is aangesloten bij Nederland Slim Benutten.
Ook is gekeken naar een goede invulling van de lobbycapaciteit. Eind 2020 is de organisatie versterkt met
een lobbyist.
Ook binnen het algemeen bestuur was er veel aandacht voor de ziekenhuisdiscussie. De burgemeesters
trekken hierin samen op, waarbij ook Montferland en Doesburg aansluiten.
Alle projecten die door de Board goedgekeurd zijn, zijn door het algemeen bestuur bekrachtigd. Er wordt
steeds een financieel overzicht gegeven van de projecten i.r.t. het beschikbare budget en de bijdrage van
de gemeenten aan de projecten.
Het dagelijks bestuur heeft het functieboek op basis van HR21 vastgesteld.
In januari hebben alle colleges deelgenomen aan een tweedaags werkbezoek aan Düsseldorf.

Subsidiewerkzaamheden
In 2020 zijn 35 projecten begeleid en in procedure gebracht bij de thematafels, Board en het algemeen
bestuur. Het gaat in totaal om € 26,9 mln. aan kosten. Er is subsidie beschikbaar gesteld vanuit de Regio
Deal, de Gebiedsopgave van de provincie Gelderland en het Investeringsfonds. De verantwoording van de
middelen vanuit de Regio Deal en de Gebiedsopgave zijn ingediend bij respectievelijk het Rijk en de
provincie Gelderland en akkoord bevonden. Voor nadere specificaties wordt verwezen naar de paragraaf
subsidies (pagina 66). Voor nadere specificaties van de projecten wordt verwezen naar de programma’s
Smart Economy en Smart Living. Daar zijn de projecten opgenomen die zijn gestart in 2020 (in plaats van
de projecten die in procedure zijn gebracht in 2020).
In nauw overleg met de provincie Gelderland is het subsidieverleningsproces geoptimaliseerd. Hiervoor zijn
de samenwerkingsregeling en de algemene subsidieverordening geactualiseerd en zijn nadere regels
opgesteld voor projecten die bijdragen aan de Achterhoek Visie 2030. Definitieve besluitvorming vindt
plaats in 2021.

Monitoring
In december is de eerste Achterhoek Monitor gelanceerd in een
online congres. Een uitgebreide monitor met dashboard en
jaarpublicatie (duiding) www.achterhoekmonitor.nl. De monitor
geeft een goed beeld van hoe de Achterhoek ervoor staat met
kerngegevens en verdiepende thema’s. Ook zijn de economische
effecten van Covid-19 opgenomen.
Voor het monitoren van onze projecten hebben we het programma AFAS aangeschaft. Hiermee kunnen we
onze partners snel overzicht geven van de (financiële) stand van zaken rondom de projecten die lopen of in
voorbereiding zijn.
De evaluatie van de samenwerking is gestart.

Lobbywerkzaamheden

Werkbezoeken en Lentediner
Door de coronacrisis zijn veel geplande werkbezoeken niet doorgegaan, zoals de bezoeken van minister (nu
staatssecretaris) R. Knops, Gedeputeerde Staten, verschillende gedeputeerden en de Duitse delegatie uit
Mecklenburg-Vorpommern. Ook het werkbezoek van Provinciale Staten kon niet doorgaan wegens te weinig
aanmeldingen. In juli is het werkbezoek van gedeputeerde C. van der Wal wel doorgegaan. Ze heeft een
bezoek gebracht aan Kaak en van Raam. In september is staatsecretaris P. Blokhuis aanwezig geweest bij
de aftrap van het preventieakkoord.
Ook het Lentediner kon dit jaar niet doorgaan, ondanks dat de voorbereidingen al in gang waren gezet. Als
alternatief hebben we de genodigden voor het Lentediner een kaart met een gedicht van de dichter des
Achterhoeks gestuurd.

Lobbystrategie
Afgelopen jaar is er een lobbystrategie ontwikkeld. Hierin staan de belangrijkste lobbyprioriteiten voor de
Achterhoek voor de middellange termijn. De focus ligt op het neerzetten van de Achterhoek als
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experimenteerregio voor Nederland en een betere bereikbaarheid. Eind oktober hebben O. van Dijk en M.
Koster de lobbystrategie toegelicht in een digitale sessie voor leden van de Achterhoek Raad.

Lobby richting Tweede Kamerverkiezingen
Bijdrage aan K6 position paper
Er is vanuit de Achterhoek een bijdrage geleverd aan het position paper ‘Helemaal Nederland: te klein voor
grote verschillen’ van de K6, de zes provincies met regio’s die demografische transitie kennen. Hierin wordt
een oproep gedaan aan het Rijk om meer te investeren in de transitieregio’s en de verschillen tussen regio’s
in Nederland niet teveel te laten groeien. Op 16 april 2020 is dit position paper naar de
programmacommissies van de politieke partijen gezonden.

Input Achterhoek voor de programmacommissies Tweede Kamerverkiezingen
In juni hebben we als Achterhoek onze input voor de verkiezingsprogramma’s in briefvorm aangeleverd bij
de landelijke politieke partijen. We hebben aandacht gevraagd voor: maakindustrie (Smart Industry),
kringlooplandbouw, onderwijs en arbeidsmarkt, preventie en gezondheidszorg, droogte en mobiliteit en
bereikbaarheid. De input is gedeeld met programmacommissies van de politieke partijen.
In november hebben we de Achterhoek Raad in een brief opgeroepen om onze lobbyspeerpunten uit de
lobbystrategie in te brengen bij de (schriftelijke) amenderingsprocedure van de landelijke politieke partijen.
De inhoud van deze brief was ongeveer hetzelfde als de brief die in juni naar de programmacommissies van
de landelijke politieke partijen is gestuurd.

Campagne ‘Nederland Slim Benutten’
Samen met de provincies Overijssel en Gelderland en andere inliggende regio’s is de campagne ‘Nederland
Slim Benutten’ gestart. Doel van de campagne is om Oost-Nederland op een vijftal thema’s beter te
profileren richting Den Haag. In de eerste fase van de campagne is de site www.nederlandslimbenutten.nl
gelanceerd. Ook zijn er e-cards verzonden naar de programmacommissies van de landelijke politieke
partijen die schrijven aan het verkiezingsprogramma. In de tweede fase is er een videoreeks opgezet
rondom het thema mkb/familiebedrijven waarin elke week één bedrijf uit Oost-Nederland in de ‘spotlight’
wordt gezet. Tot slot zijn de voorbereidingen voor een vijftal werkbezoeken in januari/februari 2021 in gang
gezet. 8RHK
Ambassadeurs
organiseert één
werkbezoek: bij agroinnovatiecentrum De
Marke rondom het
thema landbouw en
natuur.

Kracht van Oost 2.0 en Omgevingsagenda Oost NL
De Achterhoek heeft bij het verschijnen van de Omgevingsagenda Oost NL aangegeven het jammer te
vinden dat ze hierin nauwelijks voorkomt. Dit werd erkend door de provincie en het Rijk. In het najaar
is gezamenlijk de opgave van de Achterhoek verkend en is in kaart gebracht welke aanvullende
afspraken er in het kader van de omgevingsagenda gemaakt kunnen worden. In 2021 zal naar
verwachting het ‘Addendum Omgevingsagenda-Oost: opgaven Achterhoek’ toegevoegd worden aan de
omgevingsagenda Oost NL.
We hebben intensief het onderzoek Kracht van Oost 2.0 gevolgd en van reactie voorzien. In het najaar
is er een vertaling gemaakt naar de betekenis hiervan voor de Achterhoek. Dit wordt in het voorjaar
gedeeld met belangrijke partners.

Communicatiewerkzaamheden
Naast de wekelijkse algemene nieuwsbrief, verscheen in 2020 voor het eerst een eigen digitale nieuwsbrief
voor iedere thematafel (circa zes keer per jaar). Vanaf de zomer stonden we maandelijks in de gedrukte en
online uitgave van www.mijnmagazine.nl. Een 8RHK magazine, eigen uitgave huis aan huis verspreid in de
Achterhoek, verscheen in het najaar. Met daarin informatie over onze samenwerking, (Regio Deal-)
projecten en de uitnodiging om projectideeën in te brengen. Onze persberichten met nieuws over projecten
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werden goed overgenomen en corporate nieuws ontving ook de nodige aandacht. Bijvoorbeeld na een
georganiseerd persgesprek rondom de Achterhoek Raad in december en de kwantitatieve tussenevaluatie
van de ‘Regiodeal als vliegwiel’, waarin we als regio goed scoren.
Corona bracht uitdagingen en nieuwe mogelijkheden. In het begin van de coronacrisis werd met
(vice)voorzitters van de Board een videopitch opgenomen waarin zij de Achterhoek toespreken over de
coronacrisis. Daarnaast is via achterhoekverbindt.nl, het platform voor kennisuitwisseling onder bedrijven
en organisaties, in mei de campagne Groen is Gaon gelanceerd www.groenisgaon.nl. In de zomer
organiseerden we meerdere bezoeken en ‘momenten’, waaronder voor staatssecretaris Paul Blokhuis die
uitleg kreeg over ons Preventie Akkoord. In september startte de MKB-deal die mede is voorbereid. In drie
zelf georganiseerde ‘livestreams’ brachten we inhoud verder: Met de WUR een zoektocht naar een klimaat
neutrale Achterhoek in 2120, in december de lancering van de Achterhoek Monitor en begin 2021 een
jaaroverzicht 2020/digitale nieuwjaarsreceptie van 8RHK. In oktober startte www.krachtvanderegio.nl
vanuit het ministerie van LNV, waar wij ook de Achterhoek een mooie plek heeft.
Onze promotiefilm over de Achterhoek werd, na lancering
tijdens de nieuwjaarsreceptie 2020 goed gedeeld. Twee
challenges startten en werden via vlogs verslagen. De eerste,
‘100 duurzame deelvoertuigen in de Achterhoek’, werd
succesvol afgesloten in de zomer. De tweede, waarin twee
wethouders jongeren begeleidden in hun zoektocht naar een
woning in de Achterhoek, bracht vooral ervaringen en
knelpunten in de woningzoektocht naar voren. Leerzame input
voor de thematafel Wonen & Vastgoed.
Samen met een extern bureau hebben we een meerjarige marketingcampagne ontwikkeld, deze staat zo
goed als klaar om in mei 2021 te starten.

Projecten Smart Governance
Onderstaande projecten zijn in 2020 opgestart onder Smart Governance.

Project

Omschrijving

Looptijd

Achterhoek Monitor

Het ontwikkelen van een adequate Achterhoekmonitor om op
systematische wijze te volgen of de inspanningen en acties binnen
de Achterhoek tot de gewenste effecten leiden.
Het wegnemen van belemmeringen bij het grensoverschrijdend
zakendoen tussen Nederlandse en Duitse
ondernemers/ondernemingen en het bevorderen van de
grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling in de Regio Achterhoek
en het aangrenzende gebied in Duitsland, door middel van een
matchmaking-, adviserings- en ondersteuningstraject en het
aanbieden van een (modulair) opleidingsprogramma en
netwerkmogelijkheden.
De Achterhoek op de kaart zetten als regio waar je carrière kunt
maken (én fijn kunt wonen). Een imago verandering van de
Achterhoek in de rest van Nederland, mogelijk ook de Duitse
grensstreken.
Geïnteresseerden in de Achterhoek aan de hand meenemen en ze
van de juiste informatie voorzien over wonen en werken.

t/m 2022

Grensoverschrijdend
ondernemen, werken en
leren (GROS)

Onverwachte Hoek

De zachte Landing
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t/m 2023

t/m 2023

t/m 2023

Wat heeft het gekost?
Programma 1:

R 2019

B 2020
primair

Smart Governance

B 2020
gewijzigd

R 2020

Lasten (A)

3.661.000

2.556.000

4.352.000

3.999.000

Baten derden (B)

2.044.000

1.312.000

2.756.000

2.536.000

Sub-totaal (B-A)

-1.617.000

-1.244.000

-1.596.000

-1.463.000

2.055.000

2.173.000

2.173.000

2.018.000

Saldo van baten en lasten (B-A+C)

438.000

929.000

577.000

555.000

Onttrekking reserves

806.000

350.000

794.000

674.000

-1.244.000

-1.279.000

-1.371.000

-1.229.000

0

0

0

0

Bijdragen gemeenten en Provincie (C)

Storting reserves
Gerealiseerd resultaat

De volgende producten vallen onder dit programma:
•
•

Achterhoek Visie 2030 en monitoring
Lobby en communicatie

•

Coördineren van subsidies en projecten

•

Advisering algemeen en dagelijks bestuur, Achterhoek Board, Achterhoek Raad en thematafels

•
•

Uitgaven en inkomsten Investeringsfonds
Onvoorzien

Een nadere verdeling van baten en lasten naar kosten- en opbrengstensoorten is opgenomen op de
volgende pagina.
Programma 1:
Inwonerbijdrage

R 2019

B 2020
primair

B 2020
gewijzigd

R 2020

Bijdrage gemeenten in
programma 1
Bijdrage provincie in
organisatiekosten
Bijdrage provincie in
investeringsfonds

6,29

6,71

6,71

6,12

1,52

1,55

1,55

1,55

0,51

0,52

0,52

0,52

Totaal inwonerbijdrage

8,32

8,78

8,78

8,19

Toelichting
De specificatie van de mutatie reserves voor dit programma (€ 555.000 toevoeging) is als volgt:
Mutatie reserves:
onttrekking investeringsfonds (werkbudgetten)
onttrekking investeringsfonds (projecten)
onttrekking BWS reserve (vrijval)
toevoeging investeringsfonds
Per saldo toevoeging reserves programma 1

raming
gewijzigd
-350.000

-239.000

-403.000

-393.000

-41.000

-42.000

1.371.000

1.229.000

577.000

555.000

werkelijk

Het voordelige verschil in de bijdrage gemeenten is € 155.000. Het voordeel is met name veroorzaakt
door overschotten op loonkosten, overige personeelskosten en lobby- en communicatiekosten
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(inclusief werkbudget grensoverschrijdende activiteiten). Bij onvoorzien is er sprake van een voordeel
van € 33.000 door vrijval van de BWS reserve verminderd met extra kosten voor ICT faciliteiten in
verband met corona. Ook is er sprake van een incidenteel voordeel van €39.000 als gevolg van het
vrijvallen van de wachtgeldvoorziening. Het overschot op de loonkosten wordt voornamelijk
veroorzaakt door vacatureruimte lobbyist. Deze is in december 2020 ingevuld. Het overschot op
overige personeelskosten wordt met name veroorzaakt door lagere kosten voor opleidingen en
reiskosten door corona.

Specificatie van baten en lasten
De baten en de lasten uit de begroting van Regio Achterhoek zijn als volgt nader te specificeren:
R2019
B 2020
R 2020
B 2020
Specificatie baten derden
gewijzigd
primair
148.000
Bijdrage gemeente en provincie investeringsfonds
267.000
359.000
217.000
1.012.000
Bijdrage decentralisatie uitkering bevolkingsdaling
1.012.000
1.012.000
1.012.000
Diverse opbrengsten (inclusief projecten)
828.000
33.000
1.385.000
1.307.000
Bijdrage uit voorziening wachtgelden
39.000
48.000
48.000
41.000
Ontvangen rente en doorbelaste kapitaallasten
38.000
36.000
36.000
31.000
Interne doorbelasting
501.000
322.000
347.000
347.000
2.566.000
Sub-totaal baten begroting
1.718.000
3.187.000
2.955.000
522.000
Af: programma 4 (Bedrijfsvoering en rente)
406.000
431.000
419.000
2.044.000
Totaal baten programma 1
1.312.000
2.756.000
2.536.000

Specificatie Lasten

R2019

B 2020

Personeel loonsom
Wachtgelden
Kosten Maatwerk

1.404.000
39.000
-

Overige personele kosten
Inhuur derden
Kantoorkosten (huur, ICT, telefonie, etc.)
Eenmalige kosten huisvesting
Bestuur
Lobby en communicatie (werkbudget)
Werkbudget grensoverschrijdende activiteiten
Uitgaven investeringsfonds (excl. eigen projecten)
Projectkosten eigen projecten
Kapitaallasten
Onvoorzien
Transparante btw voorheffing
Rente en afschrijving
Sub-totaal exploitatie
Bij: Interne doorbelasting
Sub-totaal lasten begroting
Af: programma 4 (Bedrijfsvoering en rente)
Af: doorbelasting stortplaatsen (vervallen in 2020)
Totaal lasten programma 1 Smart Governance
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R 2020

primair
1.771.000
48.000
-

B 2020
gewijzigd
1.535.000
48.000
175.000

1.513.000
41.000
176.000

309.000
167.000
106.000
17.000
110.000
28.000
714.000
736.000
2.000
8.000
58.000
37.000
3.785.000
501.000
4.286.000
619.000

67.000
25.000
179.000
15.000
123.000
350.000
2.000
8.000
62.000
36.000
2.686.000
322.000
3.008.000
452.000

67.000
194.000
178.000
17.000
124.000
46.000
666.000
1.455.000
2.000
49.000
46.000
36.000
4.638.000
347.000
4.985.000
633.000

6.000
3.661.000

2.556.000

4.352.000

34.000
207.000
174.000
4.000
117.000
20.000
556.000
1.330.000
2.000
16.000
47.000
3.000
4.240.000
347.000
4.587.000
588.000
3.999.000

50.000

Bestuurlijke ontwikkelingen
COVID 19 (Corona) virus
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De
wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de gevolgen van COVID-19 kijken
wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel
beleidsterreinen van onze organisatie. We voeren de landelijke en lokale maatregelen zo adequaat
mogelijk uit waarbij we zorgen voor zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en
van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen
genomen. In het verslagjaar zijn extra kosten gemaakt om digitaal (thuis) werken voor het personeel
mogelijk te maken.
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Smart Economy
In deze paragraaf worden de doelen en projecten van de thematafels weergegeven die vallen onder
Smart Economy. Dit zijn Smart werken en innovatie, Onderwijs en arbeidsmarkt en Mobiliteit en
bereikbaarheid. Per thematafel wordt weergegeven wat men wil bereiken en wat men heeft bereikt.
Hierbij zijn ook projectenoverzichten opgenomen. De projecten zijn breder dan hetgeen Regio
Achterhoek zelf uitvoert. Dit programma is informerend en niet ter vaststelling.

2.1 Smart werken en innovatie
Wat willen we bereiken?
Technologische ontwikkelingen vragen om nieuwe organisatie- en verdienmodellen. Digitalisering en
robotisering veranderen onze leef-, leer- en werkomgeving. Om de vergrijzende en ontgroenende
Achterhoek verder tot bloei te brengen, zijn innovatieve oplossingen en smart toepassingen nodig die
in economisch, sociaal en ecologisch opzicht waarde realiseren. Die oplossingen komen sneller tot
stand in een open innovatiesysteem waarin overheden, ondernemers en onderzoeks- en
onderwijsinstellingen samenwerken en de Achterhoekse bedrijvigheid, naoberschap en vakmanschap
maximaal tot uiting komen.

Te bereiken maatschappelijk effect
3 % groei van de arbeidsproductiviteit en de agrosector.

Sub-doelen Smart werken en innovatie
Sub-doelen 2030

Meetbare parameters

Op het gebied van de maakindustrie en de

3% groei van arbeidsproductiviteit in maak-industrie en

agrosector is de Achterhoek hét open
innovatiesysteem van Nederland.

agro-sector, gemeten als toegevoegde waarde per
medewerker per tijd (en 2% voor alle andere sectoren).

De Achterhoek beschikt over de inventieve
vakman/ vakvrouw van de toekomst (slim
werken/sociale innovatie).

35 kennisdeel- en businessclusters in 2025.
40 start-ups en 20 scale-ups in 2025.
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De Achterhoek ontwikkelt en implementeert de
pro- ductie van de toekomst (slim

250 bedrijven hebben slim werken en innovatie
doorgevoerd.

innoveren/economische
innovatie).
De Achterhoek is dé stage- en afstudeerregio van 40% van de deelnemende studenten aan SmartNederland.
Hub/Innovatiehubs komt van buiten de Achterhoek met
10% internationale achtergrond.

Wat hebben we bereikt in 2020?
In 2020 vroeg de coronacrisis om snelle acties en oplossingen voor bedrijven. In korte tijd ontstond
het online platform Achterhoek Verbindt dat zich in 2020 heeft bewezen als een uitstekend middel om
vragen van Achterhoekse ondernemers op te halen, samen te brengen en opgedane kennis te delen.
Vanuit Achterhoek Verbindt zijn een groot aantal kennis- en businessclusters ontstaan; kennisdeling
rond verschillende thema’s kregen een vast karakter nadat deze werden gevormd via Achterhoek
Verbindt. Hieruit ontstonden mooie projecten, zoals Het Naoberkrediet 2.0 en de campagne Groen is
Gaon.
De MKB-deal werd tevens opgestart, waarin ondernemers met elkaar
op zoek gaan naar mogelijkheden om hun arbeidsproductiviteit te
verhogen. De groepen spreken over hun productie, de inrichting van
hun organisatie, de wijze van financiering en nog veel meer. Door op
een andere manier hun onderneming te bekijken krijgen zij nieuwe
inzichten en weten ze met hun bedrijf groei te starten.
Om het startersklimaat te stimuleren is in 2020 het project SmartHub
Incubator Industry gestart. Hier kunnen (onder andere) starters in de
industrie terecht. Ze worden verder geholpen doordat een groot netwerk van bedrijven netwerk,
kennis en productiemiddelen. Doordat SmartHub Incubator Industry aansluit op en samenwerkt met
de Steck en de Marke, kunnen starters in de regio in verschillende branches hun hulpvraag kwijt.
Vanuit studenten kwam het signaal naar de thematafel dat er in onze regio weinig traineeships zijn.
Naast het feit dat traineeships populair zijn onder jongeren, maakt het gebrek aan traineeships het
voor starters lastig om in te stromen op de arbeidsmarkt. Hierop is vanuit de thematafel opdracht
gegeven voor een onderzoek naar initiatieven, behoeftes en mogelijkheden in de regio.

Projecten Smart werken en innovatie
In 2020 zijn 7 nieuwe projecten opgestart:
Projecten
Incubator De
Steck

Korte omschrijving

Looptijd

De Steck is hét open innovatiecentrum voor de Achterhoek waar ondernemers en
studenten elkaar ontmoeten met de focus op circulaire technologie.

t/m 2022

Smart Business SBC + is dé open innovatieplek voor smart werken. Smart werken wordt in alle
Center +
stuwende sectoren versterkt door laagdrempelige samenwerking tussen onderwijs
en ondernemers.
MKB-deal
Met de MKB-deal willen we 100 MKB bedrijven in de Achterhoek ondersteunen bij
het verhogen van hun arbeidsproductiviteit.

t/m 2022

Achterhoek
Verbindt

t/m 2022

Achterhoek verbindt is een portal waar Achterhoekse ondernemers elkaar tijdens de t/m 2021
coronacrisis alsnog kunnen ontmoeten.
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SmartHub
Met de komst van de SmartHub Industry Incubator worden startups gefaciliteerd en t/m 2023
Industry
daarmee het aanjagen van innovatie en het binden van talent.
Incubator (SHI)
Naoberkrediet Om de Achterhoekse ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen in crisistijd
2.0
wordt hulp aangeboden. Deze hulp bestaat grofweg uit drie hoofdtaken: een loket
met kennis van financieringen en hulpmaatregelen, advisering en ondersteuning
aanpassing business(plan) Achterhoekse ondernemer en een Achterhoek Fonds.
Een onderzoek om de behoefte te peilen van jongeren en werkgevers inzake een
Onderzoek
gezamenlijk traineeship in de Achterhoek.
Traineeships
Achterhoek

t/m 2022

t/m 2021

Uitgebreidere projectinformatie en informatie over de projecten die al eerder opgestart zijn of in
ontwikkeling zijn is te vinden via www.8rhk.nl. Hieronder wordt de financiering van de projecten die in
2020 zijn opgestart weergegeven.

Financiering projecten
Overheid
Totaalfinanciering

2.126.648

Maatschappelijke
organisaties
533.068

Ondernemers

Totaal

1.064.720

3.724.436

Financiering projecten
4.000.000
Maatschappelijke
organisaties;
533.068

3.500.000

3.000.000
Ondernemers;
1.064.720

2.500.000

2.000.000

1.500.000
Overheid;
2.126.648

1.000.000

500.000

0
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2.2 Onderwijs en arbeidsmarkt
Wat willen we bereiken?
De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Er ontstaan nieuwe beroepen, terwijl andere typen werk
verdwijnen. De banen van de toekomst brengen andere, vaak hogere eisen met zich mee. Daarbij zien
we vooral een verschuiving richting het hogere mbo-niveau en het hbo. De arbeidsmarkt is in veel
gevallen zelfredzaam en reguleert zich deels zelf. Soms is er echter een vraagstuk waar de
arbeidsmarkt niet zelf met een oplossing kan komen. De banengroei is omvangrijk genoeg om de
werkloosheid te laten dalen. Tegelijkertijd is de groei niet sterk genoeg om kansen aan iedereen te
kunnen bieden. Zo vormen mensen met een vmbo-opleiding, 55-plussers, arbeidsbeperkten en
degenen met een minder courant beroep kwetsbare groepen.
In 2030 zijn vraag en aanbod op de arbeidsmarkt meer in evenwicht. Om deze ambitie te bereiken
zullen we de kwantitatieve opgave binnen het scenario ‘talent benutten’ uit de Transitieatlas
Beroepsonderwijs (2017) moeten realiseren. In totaal gaat het om het aantrekken van ruim 27.000
arbeidskrachten in de periode 2018-2025. Van deze groep moet ongeveer 7.000 universitair of hbo
geschoold zijn, 14.000 mbo geschoold en 6.000 vmbo geschoold. Hierbij kiezen we de komende jaren
expliciet voor de sectoren Techniek (waaronder naast de maakindustrie ook de bouw en logistiek
vallen) en Zorg. Voor de overige sectoren worden de ontwikkelingen goed in de gaten gehouden en
wordt zo nodig actie ondernomen.

Te bereiken maatschappelijk effect
In 2030 zijn vraag en aanbod op de arbeidsmarkt meer in evenwicht.

Sub-doelen Onderwijs en arbeidsmarkt
Sub-doelen 2030

Meetbare parameters

Talenten op de arbeidsmarkt zijn benut v.w.b.

Arbeidsparticipatie naar 73% (nu 66%).

vervangings- en uitbreidingsvraag (aantrekken van ruim
27.000 mensen) met de focus op de sectoren techniek
en zorg.
Er functioneert een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij er

Meten instroom uit het onderwijs (MBO+) en uit

oog is voor de gehele beroepsbevolking.

de pendel.

De grensoverschrijdende samenwerking is toegenomen

Monitoring banenafspraak v.w.b. inclusieve

en belemmeringen van de grens rondom deze
samenwerking zijn weggenomen.

arbeidsmarkt.

Wat hebben we bereikt in 2020?
We kijken terug op een bewogen jaar, dat ondanks de coronacrisis ook een paar mooie mijlpalen
kende. Er zijn diverse projecten uitgewerkt en beschikt onder de gelden van de Regio Deal. Een aantal
hiervan is zelfs al van start. Sommige van deze projecten dragen direct bij aan het slechten van de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die door corona veroorzaakt worden. Samen met de zes Gelderse
Arbeidsmarktregio’s is gewerkt aan een voorstel voor overbruggingsgelden om de problemen rondom
corona het hoofd te bieden. De Achterhoek kiest voor de zogenaamde Rode Loper Aanpak voor
jongeren die geraakt worden door deze crisis.

Leven Lang Ontwikkelen
Hierbij zetten we in op het aanbieden van Associate Degree (AD) opleidingen, hybride onderwijs(praktijkleren) en investeren we in bij-, om- en herscholing. Vanuit de projecten die reeds van start
zijn biedt het Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling de mogelijkheid om snel te kunnen
schakelen bij het opleiden van werk naar werk. Een onderwerp wat door de Corona-crisis in een
versnelling gekomen is en waar de aansluiting op de Visie 2030 goed zichtbaar wordt. De eerste
vouchers zijn inmiddels uitgegeven. Begin 2021 vindt de officiële kick-off van het project plaats.
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Tevens zien we dat projecten LLO van AT Techniekopleidingen en het Grensland College die in 2019
akkoord bevonden zijn mooie slagen gemaakt hebben afgelopen jaar. Hybride leren krijgt in de regio
steeds meer vorm.
Naast bovenstaande ontwikkelingen is eind 2020 de eerste aanzet gegeven voor het inrichten van een
regionaal mobiliteitsteam om de gevolgen van de coronacrisis voor de regionale Arbeidsmarkt het
hoofd te bieden. Hierbij is praktijkleren als mogelijkheid om van werk naar werk te faciliteren een van
de onderwerpen waar aandacht voor gevraagd wordt.

Inclusieve arbeidsmarkt
Iedereen doet mee in de Achterhoek, want we hebben iedereen nodig op de arbeidsmarkt. Waar het
de Inclusieve arbeidsmarkt betreft hebben we rondom de beschikte projecten een uitdaging zien
ontstaan op het gebied van het online bereiken van de doelgroep. Dit is bijzonder lastig gebleken.
Daarnaast zien we met de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt dat de doelgroep die binnen dit
domein valt expliciet de aandacht verdient om met de toestroom van nieuwe kandidaten niet (weer)
op achterstand te komen. Om dit te voorkomen is besloten tot een herijking van de Doe Agenda
onder het plan Perspectief op Werk te komen voor 2021.

Projecten Onderwijs en arbeidsmarkt
In 2020 zijn 5 nieuwe projecten opgestart:
Projectnaam

Korte omschrijving

Looptijd

KLasse! in de Achterhoek Richt zich op mismatch op de arbeidsmarkt door taalarmheid. Klasse! is t/m 2021
een programma om laaggeletterde NT1ers te vinden, benaderen en
werven.
Pilot
Voor 30-40 statushouders een intensief traject opzetten van 1 jaar
t/m 2021
zelfredzaamheidsroute
waarin taal en praktijk gecombineerd worden. De beoogde doelgroep is
voor het merendeel ontheven van inburgering omdat ze moeite hadden
(Z-route)
met het taalniveau.
Toolbox Statushouders
Richt zich met name op statushouders. Het doel is om ervoor te zorgen t/m 2021
dat deze groep de Nederlandse taal beroepsmatig beter beheerst.
Koppeling met project Perspectief op werk.
Leven Lang Ontwikkelen

Achterhoek Fonds voor
Talentontwikkeling

Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn binnen het MBO van niveau t/m 2021
1 t/m 4 en aansluiting op Assiociate Degree (AD) voor zowel het
dagonderwijs als ook voor volwassenenonderwijs (om-, her-, bijscholing
en zij-instroom).
Dit project valt onder het speerpunt een leven lang ontwikkelen. In het t/m 2024
fonds worden vouchers beschikbaar gesteld tot MBO niveau 1 t/m 4 en
aansluiting op Associate Degree (AD) om mensen te laten scholen ten
behoeve van het behoud van de arbeidsmarkt.

Uitgebreidere projectinformatie en informatie over de projecten die al eerder opgestart zijn of in
ontwikkeling zijn is te vinden via www.8rhk.nl. Hieronder wordt de financiering van de projecten die in
2020 zijn opgestart weergegeven.
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Financiering projecten
Overheid
Totaalfinanciering

Maatschappelijke
organisaties

3.897.854

805.500

Financiering projecten
6.000.000

Maatschappelijke
organisaties; 805.500

5.000.000

Ondernemers;
759.500

4.000.000

3.000.000

Overheid;
3.897.854

2.000.000

1.000.000

0

19

Ondernemers

Totaal

759.500

5.462.854

2.3 Mobiliteit en bereikbaarheid
Wat willen we bereiken?
Een goede bereikbaarheid is voor de Achterhoek een essentiële voorwaarde om economisch te
kunnen groeien en de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de regio op peil te houden. Dat geldt
zeker in de huidige tijd waarin de afstand tot voorzieningen op het platteland groeit. Ook goede (OV)
verbindingen met Duitsland zijn voor ons als grensregio van groot belang. Zonder vervoer staat de
regio letterlijk en figuurlijk stil.
In 2030 is er energieneutraal, betaalbaar en betrouwbaar vervoer voor iedereen die zich vanuit, naar
en door de Achterhoek wil verplaatsen. Hiervoor moeten zowel de hoofdinfrastructuur als de regionale
en lokale infrastructuur kwalitatief en kwantitatief op orde zijn. Het is de bedoeling dat reizigers hun
reis straks eenvoudig kunnen plannen via telefoon en internet. En idealiter zijn er in de Achterhoek
geen belemmeringen meer voor reizigers en vervoerders tussen Nederland en Duitsland.

Te bereiken maatschappelijk effect
In 2030 is er energieneutraal, betaalbaar en betrouwbaar vervoer voor iedereen die zich vanuit, naar
en door de Achterhoek wil verplaatsen.

Sub-doelen Mobiliteit en bereikbaarheid
Sub-doelen 2030

Meetbare parameters

Duurzaam: in de Achterhoek is het vervoer in 2030

Mate waarin het vervoer in de Achterhoek

energieneutraal en energieneutraal reizen wordt
gefaciliteerd.

energieneutraal is.
Aantal laadpalen en groei naar een dekkend net.

Betrouwbaar en Robuust: de hoofd-, regionale en lokale Afname van het aantal voertuigverliesuren.
Reistijd op de ruggengraat van het OV in de
infrastructuur is kwantitatief en kwalitatief op orde en
Achterhoek.
zonder belemmeringen voor reizigers en vervoerders
tussen Duitsland en Nederland.
Slim: er zijn slimme vervoersvoorzieningen die gebruik
maken van telefoon en internet.

Tijd waarin Regionaal verzorgende voorzieningen
met de beschikbare OV-modaliteiten bereikbaar
zijn (doel: binnen 20 minuten).

Wat hebben we bereikt in 2020?
In 2019 nam de Achterhoek Raad een amendement aan om de N18 door
te ontwikkelen tot een volwaardige twee keer tweebaans 100 km weg met
ongelijkvloerse kruisingen. De beste oplossing is het opknippen van de N18
in deeltracés waarvan de meest knellende als eerste worden aangepakt.
Dankzij een succesvolle Achterhoekse lobby eind 2019 wordt een verbrede
A12 al in 2023 opengesteld. De hele A12-problematiek wordt nu in de
integrale gebiedsaanpak meegenomen. De dit jaar aangestelde
mobiliteitsmakelaar krijgt hierbij een belangrijke rol. We gaan dan ook
gezamenlijk met regio Arnhem-Nijmegen, Rijkswaterstaat en de provincie
Gelderland onderzoeken hoe we de opgaven rondom de A12 kunnen
oppakken en op elkaar kunnen laten aansluiten. Dit niet enkel op het
gebied van mobiliteit, maar ook op andere thema’s.
We hebben dit jaar actief bij de provincie gepleit voor de RegioExpres, en deze is inmiddels
opgenomen in de provinciale Visie voor een Bereikbaar Gelderland. De derde fase van de verkenning
naar de haalbaarheid van de spoorverdubbeling tussen de stations Didam en Doetinchem De Huet is
gestart. Met als doel de komst van de RegioExpres mogelijk te maken. Dit is een trein die tussen
Winterswijk en Doetinchem op alle stations stopt, om vervolgens als sneltrein zonder tussenstops door
te rijden naar station Arnhem Centraal. Voor inwoners van de Achterhoek leidt de RegioExpres tot
kortere reistijden. Ook zorgt de trein op Arnhem Centraal voor een goede aansluiting op intercity’s
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richting Nijmegen en de Randstad. De RegioExpres is een bouwsteen in de landelijke
netwerkuitwerking TBOV 2040 en maakt deel uit van de ontwikkelagenda.
Grensoverschrijdend hebben we de laatste problemen voor de buslijn Aalten–Bocholt opgelost,
waardoor de bussen voorjaar 2021 moeten gaan rijden, indien de corona-omstandigheden dat
toelaten.
Op het gebied van fijnmazige bereikbaarheid en Mobility as a Service (MaaS) worden flinke stappen
gezet. Er staan inmiddels een kleine honderd elektrische deelfietsen bij acht treinstations en bij twee
toeristische locaties. Eind 2020 staan bij twee dorpskernen vier elektrische deelauto’s. Daarnaast zijn
we in 2020 begonnen om nieuwe partners te zoeken die samen met ons de fijnmazige bereikbaarheid
in de Achterhoek willen verbeteren. Dit kunnen wederom energie coöperaties zijn, maar ook
wijkverenigingen, dorpsverenigingen, ondernemingen etc.
Ook zijn we druk bezig geweest met het inventariseren van locaties voor potentiële mobiliteitshubs.
Deze mobiliteitshubs moeten de verbindingen op de OV-trajecten verbeteren en meerdere
modaliteiten en faciliteiten bijeen brengen. In 2020 hebben we een start gemaakt om een eerste hub
in Lichtenvoorde te realiseren. In 2021 moet hier mee worden gestart.
In 2020 is ook gestart met het opstellen van een businesscase voor de Achterhoek Deelvervoer
Coöperatie. We wilden uitzoeken welke vorm een dergelijke coöperatie moest krijgen, hoe haalbaar
een dergelijke coöperatie in de Achterhoek zou zijn, welke taken en functies de coöperatie zou kunnen
krijgen en wie er in zouden kunnen participeren. Zoals we het nu voor ogen hebben is dat de
coöperatie een nieuwe entiteit moet worden, die wordt opgezet om deelvervoer in de Achterhoek te
faciliteren. In 2021 zal er stapsgewijs gekeken moeten worden in welke mate en in welke grootte we
de coöperatie willen, maar ook kunnen opzetten. In verband met corona en de bijbehorende
maatregelen omtrent deelvervoer, willen we hier goed op anticiperen.

Projecten Mobiliteit en bereikbaarheid
In 2020 zijn 8 nieuwe projecten opgestart:
Projecten
Korte omschrijving
Doorontwikkeling ZOOV op maat

Opschaling Netmobiel 2020

Buslijn Aalten-Bocholt
Businessplan Achterhoek
Deelvervoer Coöperatie

Digitaliseringsopgave
mobiliteitsdata Achterhoek 20202021
Werkgeversaanpak Achterhoek
mobiliteitsmakelaar 2020-2021
Elektrische Deelvoertuigen
Coöperatie Groenkracht Groenlo

Looptijd

ZOOV Op Maat doorontwikkelen tot één integraal systeem,
t/m 2020
voor alle vormen van vraagafhankelijk (openbaar) vervoer. Dit
systeem kan ook een oplossing bieden voor de first & last mile
naar het openbaar vervoer.
Netmobiel breidt zich in 2021 uit naar twee nieuwe gemeenten t/m 2021
en richt zich op het stimuleren van duurzaam en gezond
gedrag via werkgevers voor woon-werkverkeer en ook
rechtstreeks op inwoners.
Blijvende buslijn creëren tussen Aalten en Bocholt na een
t/m 2021
succesvolle pilot uit 2018.
Het schrijven van een businessplan, waaruit de stappen om te t/m
komen tot realisatie van een businessunit onder de Agem
blijkt. De businessunit moet de coöperatie worden voor MaaS
in de Achterhoek.
Het bepalen van een aanpak om als Achterhoek
t/m
mobilititeitsdata op te leveren conform de opgave die de
Provincie Gelderland hiervoor van het Ministerie I&W heeft
ontvangen.
Met behulp van een mobiliteitsmakelaar wil de regio
t/m
werkgevers en werknemers gericht informeren en actief
stimuleren om duurzame mobiliteitskeuzes te maken.
Het gebruik van een elektrische deelvoertuig kan zorgen voor t/m
een afname van het aantal niet-duurzame (tweede) auto’s. Dit
zorgt voor een schonere wijze van vervoer. Er wordt ingezet op
3 actieve duurzame deelauto’s in de kern van Groenlo.
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2020

2021

2021

2024

Elektrische Deelvoertuigen
Cöoperatie Zonnig Zieuwent

Het gebruik van een elektrische deelvoertuig kan zorgen voor t/m 2024
een afname van het aantal niet-duurzame (tweede) auto’s. Dit
zorgt voor een schonere wijze van vervoer. Er wordt ingezet op
1 actieve duurzame deelauto in de kern van Zieuwent.

Uitgebreidere projectinformatie en informatie over de projecten die al eerder opgestart zijn of in
ontwikkeling zijn is te vinden via www.8rhk.nl. Hieronder wordt de financiering van de projecten die in
2020 zijn opgestart weergegeven.

Financiering projecten
Overheid Maatschappelijke
organisaties
Totaalfinanciering

907.941

Ondernemers

Totaal

18.400

972.281

45.940

Financiering projecten
1.200.000

Maatschappelijke
organisaties; 45.940

1.000.000

Ondernemers; 18.400

800.000

600.000

Overheid;
907.941

400.000

200.000

0

22

Programma 3

Smart Living
In deze paragraaf worden de doelen en projecten van de thematafels weergegeven die vallen onder
Smart Living. Dit zijn Wonen en vastgoed, Circulaire economie en energietransitie en de Gezondste
Regio. Per thematafel wordt weergegeven wat men wil bereiken (conform de begroting 2020) en wat
men heeft bereikt. Hierbij zijn ook projectenoverzichten opgenomen. De projecten zijn breder dan
hetgeen Regio Achterhoek zelf uitvoert. Dit programma is informerend en niet ter vaststelling.

3.1 Wonen en vastgoed
Wat willen we bereiken?
De woningmarkt anno 2019 is dynamisch en niet alle veranderingen zijn beïnvloedbaar. Voorop staat
dat we willen dat de Achterhoek een aantrekkelijk woongebied blijft. In het Achterhoeks
Woonwensen- en Leefbaarheids-onderzoek (2018) geven inwoners hun woonomgeving een 7,8. Het
kleinschalige, groene landschap en de karakteristieke dorpen en steden leveren een grote bijdrage
aan het woongenot. Dat is iets om te koesteren, zeker nu bij steeds meer mensen de kwaliteit van
hun leefomgeving hoog op het prioriteitenlijstje staat. Om de aantrekkelijkheid van de Achterhoek te
waarborgen, liggen er uitdagingen in de centra van steden en dorpen en het buitengebied. Denk aan
het verkleinen van kernwinkelgebieden om leegstand te voorkomen, nieuwe bestemmingen voor of
sloop van vrijkomende agrarische bebouwing en de noodzaak van grootschalige asbestsanering.
Juist in een regio waar het accent ligt op de bestaande woningen, zijn er volop kansen voor
creativiteit en innovatie. Hoe kunnen we een leegstaand gebouw omvormen tot bijvoorbeeld
(starters)woningen? Welke mogelijkheden zijn er voor ‘erfdelen’ in het landelijk gebied? De
Achterhoek is een proeftuin voor nieuwe woonconcepten. De energietransitie en vergrijzing zijn van
blijvende invloed op de woningmarkt. Met het oog op de toekomst moeten woningen energieneutraal
en levensloopbestendig worden. Omdat veel bewoners geen urgentie voelen om hun huis aan te
passen, willen we investeren in financiële of praktische ondersteuning daarbij.
De score voor leefbaarheid in de Achterhoek blijft minimaal op het gemiddelde van een 7,8.
We willen een woningvoorraad die meebeweegt met de demografische ontwikkelingen en die
kwalitatief en kwantitatief voldoet. Een aantrekkelijke en passende woningvoorraad is ook belangrijk
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voor het behouden en aantrekken van arbeidskrachten. We willen leegstand voorkomen en ruimte
bieden aan nieuwe en bijzondere manieren van wonen. De verbinding tussen wonen, werken en
aspecten als cultuur, recreatie, voorzieningen en sociale cohesie willen we versterken.

Te bereiken maatschappelijk effect
De score voor leefbaarheid in de Achterhoek blijft minimaal op het gemiddelde van een 7,8.

Sub-doelen Wonen en vastgoed
Sub-doelen 2030

Meetbare parameters

De woningvoorraad beweegt mee met de
Passende woningvoorraad.
demografische ontwikkelingen en draagt tegelijkertijd bij
aan het behouden en aantrekken van arbeidskrachten.
De bestaande woningvoorraad is in 2030 duurzamer en
meer levensloopbestendig.

Kwaliteit van de woningvoorraad en
duurzaamheid.

Leegstaand vastgoed is getransformeerd naar een
andere functie (indien passend woningen) of gesloopt.

Omvang van de leegstand.

Er zijn nieuwe en bijzondere manieren van wonen die
aansluiten bij de vraag en het bestaande aanbod.

Samenstelling van de woningvoorraad.

De leefbaarheid blijft op peil door een integrale aanpak Score leefbaarheid gemiddeld minimaal een 7,8.
met aspecten als cultuur, voorzieningen en sociale
cohesie.
Aan de hand van de gegevens uit de Woonmonitor en Achterhoeks Woonwensen en
Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) worden de subdoelen gemeten.

Wat hebben we bereikt in 2020?
Om de uitvoering van het Wonen- en vastgoedprogramma te stimuleren zijn er voor de drie
programmalijnen (Kwaliteitsverbetering bestaande woningvoorraad, Passende nieuwe woningen en
Transformatie en slopen leegstaand vastgoed) bestuurlijke trekkers aangewezen.
In het kader van de eerstgenoemde programmalijn zijn we middels een pilot onder de naam “Sleutel
tot een energieneutrale woning” aan de slag met het opzetten van een samenwerking van
Achterhoekse bedrijven om particulieren een goed aanbod te kunnen doen om hun woning te
verduurzamen. Daarnaast zijn we middels verschillende sessies en inzet van experts gekomen tot een
baanbrekende strategie voor verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Verder is er met het
project Leefsamen ondanks corona voortgang geboekt in het doen van woonscans en het aansluiten
van ouderen (zowel kopers als huuders) op een systeem van slimme melders die de naasten
alarmeren bij onder meer brand, inbraak of indien er langere tijd geen beweging wordt gedetecteerd.
Vanuit de programmalijn Passende woningen beoordelen we nu
nieuwbouwplannen volgens een nieuwe werkwijze met
kwalitatieve criteria waarbij bouwen naar behoefte centraal
staat. We meten deze behoefte en de resultaten van deze
werkwijze met een fors vernieuwde Woon- en Vastgoedmonitor.
Voorts is er binnen deze lijn op Achterhoeks niveau een
wooncoöperatie opgericht o.a. voor jongeren die in hun eigen
kern op een betaalbare wijze willen blijven wonen. Met de inzet
van deze coöperatie worden in Aalten voor jongeren zogenaamde Uuthuuskes gerealiseerd, een op
flexwonen gebaseerd project dat in 2020 is goedgekeurd. In 2020 gingen wethouders Ted Kok en
Inge klein Gunnewiek voorts de uitdaging aan om vier jongeren te helpen aan een woning. Door de
zoektocht met hen aan te gaan, ontdekten zij zelf ook heel concreet waar de knelpunten zitten.
Bijvoorbeeld naast woning schaarste ontbreekt het bij jongeren ook aan kennis over de mogelijkheden
bij de woningcorporaties.
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In de programmalijn Transformatie tenslotte is gewerkt aan eerste experiment rond transformatie en
sloop, zoals in Neede waar een winkelstraat wordt opgeknapt. Zo worden met steun vanuit de Regio
Deal leegstaande winkelpanden vervangen door groen. Afgesproken is dat ook de andere gemeenten,
waar mogelijk, een vergelijkbare transformatie in een kernwinkelgebied aandragen voor de Regio
Deal. Teneinde een noodzaak tot transformatie te voorkomen is een pilot van de Leergang
Retailmanagement en Leiderschap van start gegaan. Daarin worden Doetinchemse winkeliers
ondersteund in hun streven naar een duurzame toekomst van hun Retail activiteiten. De beoogde
oprichting van een Kennisplatform Transformatie is wat vertraagd en nu begin 2021 voorzien.

Projecten Wonen en vastgoed
In 2020 zijn 9 nieuwe projecten opgestart:
Projectnaam
Korte omschrijving

Looptijd

Sleutel tot een
Opbouw regionale kennis- en businessclusters voor innovatieve ontzorg- t/m 2020
energieneutrale woning en financieringsconcepten voor de verduurzaming van de particuliere
woningvoorraad, uiteindelijk leidend tot een Energieneutrale Achterhoek
en regionale werkgelegenheid.
Pilot Transformatievisie Een winkelstraat die het erg moeilijk heeft is de Oudestraat in Neede. Op t/m 2023
Oudestraat Neede 2030 dit moment staat ca. 33% van de winkels in de Oudestraat leeg, dit lijkt
binnen enkele jaren op te lopen naar 50%. Structurele leegstand is het
gevolg. Voor zowel de straat als het vastgoed moet een nieuwe functie
worden gezocht.
Woon- en
Om goed en snel in te kunnen spelen op de transformatieopgave en de t/m 2023
Vastgoedmonitor
woonbehoefte, ontwikkelingen en opgaven is het van belang actueel
Achterhoek
inzicht te hebben in feiten, dynamiek op de woningmarkt en trends en
ontwikkelingen. In de vastgoedmonitor worden afzonderlijke onderdelen
als woningmarktmonitor en het Achterhoekse woonleefbaarheidsonderzoek (AWLO) samengevoegd.
Pilot betaalbaar tijdelijk Dit project geeft invulling aan het oplossen van de mismatch tussen
t/m 2021
wonen in kleine kernen vraag en aanbod van woningen in de (kleine) kernen. De pilot wordt
uitgevoerd in Rekken.
Leergang
Verbeteren van de leefbaarheid en pro-actief bestrijden van
t/m 2021
toekomstgericht
leegstandsontwikkeling door het investeren in en creëren van vitale
retailmanagement
kernen/binnensteden met toekomstbestendige ondernemers en
innovatieve duurzame ondernemingen.
Makelaar als
woningmarktregisseur

Makelaarskantoren pakken een toekomstgerichte rol in de transformatie
van de woningvoorraad. Het consortium helpt makelaarskantoren te
innoveren in hun dienstverlening.
Leefsamen
Deze unieke publiek-private samenwerking in de Achterhoek kan gezien
Achterhoekse
worden als nutsvoorziening voor ouderen, met een grote mate van
woningcorporaties
sociale activatie van naasten waardoor er op zowel economisch als
sociaal vlak veel effecten zijn.
Zorgeloos Samenwonen Het woongebouw Kattenberg (28 woningen) in Aalten in de nabije
in de Kattenberg
toekomst inzetten als aanleun wooncomplex (bij een verpleeghuis)
waarbij sprake is van zorgeloos samenwonen in een uniek woonconcept
voor relaties waarbij één van de partners dementie heeft.
Heuvelstraat
Wonion en medeaanvragers bouwen 28 nul-op-de-meter-woningen
(NOM) circulair en in een optimaal verduurzaamde en klimaatadaptieve
woonstraat. Hierbij is sprake van een gesloten waterkringloop en een
duurzame lokale energievoorziening met opslagcapaciteit om zo veel
mogelijk zelfvoorzienend te zijn.

t/m 2021

t/m 2021

t/m 2024

t/m 2022

Uitgebreidere projectinformatie en informatie over de projecten die al eerder opgestart zijn of in
ontwikkeling zijn is te vinden via www.8rhk.nl. Hieronder wordt de financiering van de projecten die in
2020 zijn opgestart weergegeven.
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Financiering projecten

Totaalfinanciering

Overheid

Maatschappelijke
organisaties

Ondernemers

Totaal

5.922.033

2.874.671

501.726

9.298.430

Financiering projecten
10.000.000
9.000.000
Maatschappelijke
organisaties; 2.874.671

8.000.000
7.000.000

Ondernemers;
501.726

6.000.000
5.000.000
4.000.000

Overheid;
5.922.033

3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
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3.2 Circulaire economie & energietransitie
Wat willen we bereiken?
In het Akkoord van Groenlo is afgesproken om als Achterhoek al in 2030 energieneutraal te zijn. Het
omgaan met grondstoffen en afval volgens het kringloopprincipe is een essentieel onderdeel van een
klimaat-vriendelijke economie. Gerelateerd hieraan is onze ambitie om voorop te blijven lopen op het
gebied van circulaire landbouw.
In 2030 wekt de Achterhoek haar eigen energie op, is afval een grondstof geworden en is er meer
biodiversiteit door minder emissies. Met deze ambitie groeit de Achterhoek uit tot de schoonste regio
van het land. In 2030 wordt afval niet langer als een probleem of als een kostenpost gezien, maar als
een nuttige grondstof. Energie wordt duurzaam opgewekt en bij het gebruik ervan staat besparing
centraal. We verminderen emissies en creëren zo ruimte voor een grotere biodiversiteit. Ook voor
(agrarische) bedrijven is dit interessant om nieuwe, circulaire verdienmodellen te kunnen ontwikkelen.

Te bereiken maatschappelijk effect
In 2030 wekt de Achterhoek haar eigen energie op, is afval een grondstof geworden en is er meer
biodiversiteit door minder emissies.

Sub-doelen Circulaire economie en energietransitie
Sub-doelen 2030

Meetbare parameters

De Achterhoek is energieneutraal.

Hoeveelheid energie die verbruikt wordt in
de Achterhoek, die nog niet in de regio
met hernieuwbare bronnen wordt
opgewekt (bron is beschikbaar).
De Achterhoek is koploper gebleven in de kringloopAantal agrarische ondernemingen dat hun
landbouw.
activiteiten koppelt aan verantwoord omgaan met
bodemwaterlucht en natuurkwaliteit is opgelopen
tot 80% (nu 10%).
Bedrijvenparken zijn efficiënt werkende ecosystemen
Aantal bedrijvenparken (ondernemingen) dat
en zijn zelfvoorzienend.
individueel en/of samen in de directe omgeving en
met hun ketenpartners verantwoord omgaat met
grondstoffen en afval tot een minimum beperken.
In de Achterhoek wordt circulair omgegaan met vastgoed Aantal gebouwen en infrastructurele projecten dat
en infrastructuur.
circulair ontwikkeld, gebruikt en hergebruikt
wordt.

Wat hebben we bereikt in 2020?
De thematafel kent de pijlers energietransitie, circulair ondernemen/circulair vastgoed & infra,
kringlooplandbouw en vitaal buitengebied. Voor de zomer is de concept-RES Achterhoek vastgesteld,
waarna via een breed participatieproces de verdere uitwerking is opgepakt. RES 1.0 wordt voor de
zomer 2021 vastgesteld in de gemeenteraden, algemeen bestuur van het Waterschap en provinciale
staten. Onderdeel van de RES is naast behalen van de energiedoelstellingen, een onderzoek naar de
energie infrastructuur en de potentie van warmtetransitie in de Achterhoek.
Het project Toekomstbestendige bedrijventerreinen is op twee van de drie bedrijvenparken
(Wijnbergen en Borculo) van start gegaan en vijf bedrijven zijn actief met de individuele aanpak.
Cirkelregio de Achterhoek is met twee CoP’s van start gegaan en is aangesloten bij Circles Oost
Nederland. Daaruit is duidelijk geworden dat er is nog een missie te vervullen is, om opdrachtgevers
en opdrachtnemers bewust te maken van de kansen voor circulair slopen-bouwen-aanbesteden.
Bij kringlooplandbouw zijn we hard op weg om onze ambitie, nationaal koploper voor de
kringlooplandbouw, te realiseren. Er lopen zeven projecten onder de Regio Deal, de Achterhoek is
aangemerkt als innovatieregio voor kringlooplandbouw en als experimenteerregio. Deze projecten
hebben elkaar gevonden en treffen voorbereidingen voor het opzetten van een Innovatie- en
ontwikkelagenda agro-Achterhoek 2030. Voor het buitengebied loopt tot eind maart 2021 het IBP27

traject Vitaal Platteland, een traject waarbij gemeenten-regio-waterschap-provincie en rijk
samenwerken om knelpunten, die bij de uitvoering van beleid gesignaleerd worden, op basis van
gelijkwaardigheid tot een oplossing te brengen. Het project Toekomstbestendige erven in de
Achterhoek is goedgekeurd. Dit project heeft als doel om met de bewoners van de erven in het
buitengebied in gesprek te komen om samen men hen de aanzet te geven tot het realiseren van een
vitaal en een toekomstgericht erf en daarmee een vitaal buitengebied.
De Achterhoek is aangemerkt als pioniersgebied voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied, een
pilot in het kader van de NOVI, waarin de WUR, gemeenten-regio-waterschap-provincie en rijk samen
en gelijktijdig werken aan de grote ruimtelijke opgaven in het buitengebied, zoals droogte, stikstof,
transitie naar kringlooplandbouw, grootschalige energieopwekking en een leefbaar buitengebied.
De thematafel heeft het afgelopen jaar meermalen geconstateerd dat voor de onderwerpen rondom
het landelijk gebied de verbreding, verdieping en de onderlinge verbondenheid niet geborgd zijn.

Projecten Circulaire economie en energietransitie
In 2020 zijn 10 nieuwe projecten opgestart:
Projectnaam
Korte omschrijving

Looptijd

Kunstmestvrije
Achterhoek

Het verduurzamen van de mineralenkringloop en de landbouwsector in t/m 2022
de Achterhoek. Dit doen we door de import van kunstmest te vervangen
door lokaal geproduceerde meststoffen op basis van mineralen
herwonnen uit varkensmest.
Vruchtbare Kringloop
De Achterhoekse landbouwbedrijven ontwikkelen zich door middel van t/m 2022
(VKA)
kwaliteits- en studiekringen tot nationale koploper in kringlooplandbouw,
daardoor zijn ze klimaatvriendelijk en zorgen ze voor schoon grond- en
oppervlaktewater. De agrarische ondernemers hebben een vereniging
gevormd, bestaande uit nu ruim 300 leden.
Innovatiecentrum de
De Achterhoek ontwikkelt zich tot nationale koploper in innovatie en
t/m 2022
Marke
kennisontwikkeling op de terreinen kringlooplandbouw, natuurinclusieve
landbouw en precisielandbouw. De Marke is spil, kenniscentrum en
innovatiehub in dit innovatie-eco-agrosysteem.
Zonvarken
Het doel van het project is een innovatief coöperatief model te
t/m 2022
ontwikkelen en een eerste pilot uit te voeren met dertien bedrijven
waarbij deze bedrijven maximaal 50 zeugen zullen houden op een wijze
die maximaal aansluit bij hun natuurlijke leefomgeving.
Om praktijk-rijk te kunnen leren moet het onderwijs veel meer
t/m 2024
Groene
plaatsvinden buiten het schoolgebouw. De hybride leervormen en
Leerkenniswerkplaats
toekomstbestendig onderwijs worden vormgegeven in de samenwerking
(GLKWP)
tussen de onderwijsinstelling en een groot aantal bedrijven.
Ondermijning in zicht
Dit project zorgt voor inzicht in hoe het gesteld is met de (risico’s op)
t/m 2021
ondermijning in het buitengebied en op bedrijventerreinen in de
Achterhoek.
Werken aan
Het programma richt zich op het in gesprek komen met de bewoners
t/m 2023
toekomstgerichte erven van de ervan in het buitengebied, samen met hen de aanzet te geven
in de Achterhoek
tot het realiseren van een toekomstgericht erf en daarmee een vitaal
buitengebied.
Duurzame Eiwitproductie Het project richt op het ontwikkelen van een nieuwe, innovatieve
t/m 2023
Achterhoek
methode voor het op industriële schaal telen van meelwormen als
duurzame bron van eiwit en vet. Deze wordt als concept ontwikkeld in
de bestaande voormalige, leegstaande varkensstal.
Biogas en waterstof in Dit project richt zich op de reductie van CO2 emissie en verduurzaming t/m 2021
Bronckhorst
van woningen en industrie in Steenderen. Men gaat biogas- en
biowaterstofproductie inzetten als (bio)hythaan voor vergroening van het
aardgasnet.

28

Biobased
Kennisontwikkelcentrum
Innovatieregio
Achterhoek

Verkenning uitvoeren als voorbereiding op een go/no go besluit over het t/m 2021
realiseren van een biobased kennis- en ontwikkelcentrum voor de
innovatieregio Achterhoek (BKIA) waarin regionale biobased bedrijven,
investeerders en regionale kennis- en onderwijsinstellingen participeren
met ondersteuning van diverse overheden zoals ministerie, provincie,
gemeenten en regio.

Uitgebreidere projectinformatie en informatie over de projecten die al eerder opgestart zijn of in
ontwikkeling zijn is te vinden via www.8rhk.nl. Hieronder wordt de financiering van de projecten die in
2020 zijn opgestart weergegeven.

Financiering projecten
Overheid

Maatschappelijke

Ondernemers

Totaal

3.362.452

10.594.431

organisaties
Totaalfinanciering

6.781.505

450.474

Financiering projecten
12.000.000
Maatschappelijke
organisaties;
450.474

10.000.000

Ondernemers;
3.362.452

8.000.000

6.000.000

4.000.000
Overheid;
6.781.505
2.000.000

0
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3.3 Gezondste regio
Wat willen we bereiken?
De gezondheidszorg in de Achterhoek is van hoog niveau. Maar om voorbereid te zijn op de toekomst,
waarbij er meer ouderen zijn en minder personeel, zullen we nog iets anders moeten doen. We
richten ons op vernieuwing en verbetering binnen zorg en welzijn zodat de gezondheid van de
Achterhoekse inwoners kan toenemen. We werken hiervoor aan een integrale agenda met doelen voor
de lange termijn. We hanteren twee pijlers: preventie en zorginnovatie. Door te investeren in
preventie kunnen we een groot aantal ziektes voorkomen, waardoor minder ingrijpen nodig is. Door
een gezonde leefstijl (gezonde voeding, niet roken, matig met alcohol en voldoende bewegen) in het
dagelijks leven te integreren, zal op de lange termijn minder zorg (ingrepen, medicijnen,
hulpmiddelen) nodig zijn. Daarnaast biedt zorginnovatie de mogelijkheid voor slimme oplossingen
zodat alle inwoners van de Achterhoek goede zorg kunnen blijven ontvangen, ook in 2030. Denk aan
zorg op afstand via computer of tablet en de ontwikkeling van een digitale, veilige en persoonlijke
gezondheidsomgeving.

Te bereiken maatschappelijk effect
Er heeft in 2030 een verschuiving plaatsgevonden naar slimmere zorg en het voorkomen van ziekten.
Het zogenoemde ‘prevent model’ geeft aan hoe preventie op alle groepen binnen de samenleving kan
worden toegepast en welke resultaten behaald kunnen worden. We zetten in op de filosofie van
‘positieve gezondheid’, met andere woorden het vermogen van mensen zich aan te passen en zelf
regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. De
‘gezondheidspiramide’ geeft een nieuwe visie op de organisatie rondom gezondheid en zorg. Het
vertrekpunt is voorkomen dat mensen ziek worden en zorg nodig hebben. Door op alle niveaus te
investeren in leefstijl, preventie, gezondheid en gedrag kan een groot deel van de ziekte- en
behandelkosten vermeden worden. Extra aandacht gaat daarbij uit naar mensen met de grootste
gezondheidsachterstand, zoals de groep met een lage sociaaleconomische status. Door het stimuleren
van een gezonde leefstijl hopen we het ziekteverzuim terug te dringen en daarmee de
arbeidsparticipatie te verhogen.

Sub-doelen Gezondste regio
Sub-doelen 2030

Meetbare parameters

De Achterhoek is de gezondste regio van

Gezonde leefstijl:

Nederland door preventie en zorginnovatie.

• 95% van de jeugd heeft in 2025 een gezonde leefstijl
• 72% van de Achterhoekers beweegt in 2025 voldoende

(2016: 66,7 %).
Achterhoekers zijn zelf (langer) verantwoordelijk Zelfredzaamheid en sociale omgeving:
voor hun gezondheid.

94% van de Achterhoekers voelt zich in 2025 verbonden

Er is een stimulerend, bereikbaar en betaalbaar

met anderen.
Chronisch zieken die gebruikmaken van zorg op afstand

netwerk van gezondheids- en ondersteuningsdiensten beschikbaar voor de Achterhoeker.

gebruiken 30% minder medische zorg en ervaren meer
regie over hun eigen gezondheid.
Het ziekteverzuim ligt in de Achterhoek lager dan bij
soortgelijke bedrijven elders.
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Wat hebben we bereikt in 2020?
De thematafel heeft twee pijlers benoemd: preventie en zorginnovatie.
De Achterhoek heeft via de thematafel De Gezondste regio in 2020 een gezamenlijk regiobeeld en een
regiovisie ontwikkeld, waarin de uitdagingen en kansen voor de regio staan beschreven. Ook is in
2020 het Preventie Akkoord Achterhoek opgesteld, waaraan inmiddels meer dan 80 partners zich
verbonden hebben. Deze drie stukken zijn bouwstenen voor de uitwerking van het toekomstig
zorglandschap.
Als focus is gekozen voor de thema’s: Gezonde Jeugd, Vitale Collega, Eigen Regie Volwassenen en
Achterhoek Rookvrij. Faciliterend hieraan werkt de thematafel aan het ontsluiten van regionale data in
de populatiemonitor, onderdeel van de Achterhoek Monitor.

Projecten Gezondste regio
In 2020 zijn geen nieuwe projecten opgestart via de subsidiekanalen van Regio Achterhoek.
Onderstaande projecten liepen gedurende het jaar:
• Scholder an Scholder – Achterhoek in Beweging
• Achterhoek Monitor thema Gezondste Regio
• Achterhoek Rookvrij
• Preventie Akkoord Achterhoek
Eind 2020 is gestart met de acceleratiefase van het Kavelmodel Achterhoek Gezond. Het Kavelmodel
zet in op het duurzaam verbeteren van de gezondheid van inwoners in de Achterhoek. Daarbij wordt
de organisatie, financiering en monitoring van de zorg anders ingericht. Namelijk op meer maatwerk
en behoud van gezondheid. Passend bij het credo: ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Met het ingaan
van de acceleratiefase wil de Achterhoek eind 2021 een Kavelplan hebben voor de komende tien jaar
dat gericht is op meer gezondheid en preventie.
Uitgebreidere projectinformatie is te vinden via www.8rhk.nl.
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Programma 4

Bedrijfsvoering en rente
Wat willen we bereiken?
Strategische doelstelling
Wij willen begrotingsevenwicht binnen de bij andere programma’s nagestreefde doelstellingen en met
een minimale bijdrage van de gemeenten een maximaal resultaat behalen. De kosten en opbrengsten
moeten elkaar, gezien de beperkte financiële armslag, zoveel mogelijk in evenwicht houden.

Wat hebben we er voor gedaan?
De volgende werkzaamheden zijn verricht in 2020:

Activiteit

Prestatie-/resultaatafspraak

Incidentele financiering

Realiseren van begrotingsevenwicht.

Algemeen financieel beleid

• Voldoen aan wettelijke kaders (rechtmatigheid);
• Continu verbeteren van de beleidscyclus;
• Adequate bedrijfsvoering;
• Uitvoeren van interne controles;
• Verantwoording van de uitgaven;
• Digitaliseren financiële administratie.
Beheren van de financiële middelen.

Treasury

Algemeen financieel beleid
In dit kader vraagt het voldoen aan wettelijke kaders en de daarop betrekking hebbende
verordeningen continu de aandacht. De rechtmatigheid is ook een onderwerp dat continu aandacht
vraagt, zowel met betrekking tot de jaarrekening als met betrekking tot de begroting. Ook zal steeds
controle op de naleving en relevantie van geldende regelgeving dienen plaats te vinden. Jaarlijks
wordt een verbijzonderde interne controle uitgevoerd op minimaal drie processen. Bij de controle zijn
geen noemenswaardige afwijkingen van de regelgeving geconstateerd. Voor een nadere toelichting op
de interne controle onderwerpen wordt verwezen naar de paragraaf rechtmatigheid. Tevens hebben
in 2020 werkzaamheden plaatsgevonden voor het verkrijgen en verantwoorden van subsidies voor
diverse projecten (Spreek je Buurtaal, Leader, gebiedsopgave Provincie en Regio Deal). Tot slot
hebben we een nieuw financieel systeem ingericht om de gehele financiële administratie te
digitaliseren.

Treasury
Begin 2020 is de afrekening van de overdracht van de stortplaatsen ’t Wald en Bellegoor ontvangen
van de Provincie Gelderland. De stortplaatsen zijn hiermee definitief afgewikkeld. Per saldo resteerde
er een voordelig saldo van € 81.000. Dit bedrag is in 2020 toegevoegd aan het investeringsfonds (AB
besluit 8 juli 2020).
Op het gebied van Treasury zijn in 2020 met name de Regio Deal middelen van belang. Er is € 20
mln. in beheer bij Regio Achterhoek ten behoeve van de financiering van projecten.
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Wat heeft het gekost?
Bedrijfsvoering en rente

R 2019

B 2020
primair

B 2020
gewijzigd

R 2020

Rentelasten

38.000

36.000

36.000

3.000

Bedrijfsvoering lasten

581.000

416.000

597.000

585.000

Lasten (A)

619.000

452.000

633.000

588.000

38.000

36.000

36.000

31.000

Bedrijfsvoering baten

484.000

370.000

395.000

388.000

Baten derden (B)

522.000

406.000

431.000

419.000

-9.000

-

-

-28.000

Saldo van baten en lasten (B+A+C)

106.000

-46.000

-202.000

-197.000

Onttrekkingen reserves

106.000

46.000

202.000

197.000

Toevoegingen reserves

-

-

-

-

Gerealiseerd resultaat (C+B+A)

0

0

0

0

Rentebaten

Bijdrage gemeenten (C)

Inwonerbijdrage

Totaal inwonerbijdrage

R 2019

-0,03

B 2020
primair
-

B 2020
gewijzigd

R 2020

-

-0,11

Toelichting
De specificatie van de mutatie reserves voor dit programma (€ 197.000 onttrekking) is als volgt:
raming
gewijzigd
-5.000

werkelijk

-22.000

-21.000

onttrekking reserve doorontwikkeling

-175.000

-176.000

Per saldo onttrekking reserves programma 3

-202.000

-197.000

onttrekking reserve onderhoud huisvesting
onttrekking bws reserve

-

Het voordelige verschil in de bijdrage gemeenten (€ 28.000) wordt veroorzaakt door een voordelig
renteresultaat. Bij de bedrijfsvoering is er sprake van een nadelig saldo op overige personeelskosten
en btw voorheffing. Dit wordt opgevangen door voordelige verschillen op inhuur derden en
kantoorkosten. Voor een nadere onderbouwing van de baten en lasten wordt verwezen naar
programma 1.
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DEEL II

Paragrafen
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1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing
Het weerstandsvermogen van de Regio is het vermogen om (incidentele) financiële tegenvallers te
kunnen opvangen om taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de
weerstandscapaciteit (de beschikbare middelen om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s
(waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten). Het
weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van
de Regio.

1.1 Beleid
In de nota “reserves en voorzieningen” van december 2019 zijn kaders gegeven hoe met het
vermogen van de Regio kan en mag worden omgegaan. Door het algemeen bestuur is bepaald dat
het maximaal te reserveren bedrag voor weerstandsvermogen wordt vastgesteld op een vast bedrag
dat in de buurt ligt van 10% van de begrote omzet (AB 18 december 2019), ofwel € 300.000. Jaarlijks
wordt bij het vaststellen van de begroting een eventueel surplus van de algemene reserve bepaald.
Dit surplus wordt bepaald op basis van het laatste jaar van het meerjarenbeeld rekening houdend met
de effecten van reeds genomen bestuursbesluiten met financiële gevolgen voor volgende jaren.

1.2 Weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het vrij besteedbaar deel van de algemene reserve
vermeerderd met stille reserves en met onvoorziene posten.
Begroting
primair

Begroting
gewijzigd

Rekening

Afwijking
(R-B)

Vrij besteedbaar deel algemene reserve
Onvoorzien

240.000
8.000

240.000
49.000

240.000
16.000

-33.000

Weerstandscapaciteit 31-12-2020

248.000

289.000

256.000

-33.000

Per 31 december

De omvang van de algemene reserve bedraagt eind 2020 € 240.000 en ligt daarmee op het begrote
niveau en iets beneden het geformuleerde plafond van € 300.000. Op basis van de rentenotitie BBV
mag geen rente worden toegevoegd aan de algemene reserve als er geen externe leningen zijn
aangetrokken. Dit is bij de Regio het geval en daarom is de rentetoevoeging nihil.
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1.3 Risico’s
Door middel van sessies met de medewerkers zijn de risico’s bij de Regio in kaart gebracht. Er is een
inschatting gemaakt van de kans dat de gebeurtenis daadwerkelijk plaatsvindt en de (financiële)
impact daarvan. De 5 meest belangrijke risico’s staan hieronder benoemd.
Risico

Kans

Impact (€) per jaar

Beheersmaatregelen

Inzetten van incidenteel beschikbare
middelen voor projecten (bijv.
krimpgelden); risico’s zijn geen
politieke keuzes durven maken,
tegenstrijdige belangen en het vinden
van cofinanciering.

Hoog

Reputatieschade Geen
impact in € voor
Regio Achterhoek.

Nieuwe structuur met
Achterhoek Raad, Board
en thematafels met 3-O
samenwerking.

Als gevolg van een slechtere
financiële situatie bij gemeenten
bestaat de kans dat Regio
Achterhoek een bezuinigingstaakstelling opgelegd krijgt.

Laag

Financiële impact bij
een taakstelling van
10% is € 200.000 per
jaar.

Bij een
bezuinigingstaakstelling zullen
structureel maatregelen in
gang gezet moeten worden
met kans op gevolgen voor
wachtgelden.

De gevolgen van de CAO
onderhandelingen en
premiestijgingen leiden tot
hogere personeelskosten
dan de door gemeenten
gehanteerde systematiek voor
gemeenschappelijke regelingen.

Hoog

Financiële impact bij
1% afwijking in de
uitgangspunten is
€ 18.000 per jaar
(gebaseerd op primaire
begroting).

Vanaf 2018 gewijzigde
uitgangspunten door alle
functies op maximale
anciënniteit te begroten.
Hiermee kan op de korte
termijn de impact worden
opgevangen. Voor de
langere termijn ontstaat
hier een knelpunt.

Bij eigen projecten; projecten
zijn niet op tijd af of gemaakte
kosten voldoen niet aan
subsidievoorwaarden door
bijvoorbeeld inkoopeisen of
verantwoordingseisen.

Middel

Reputatieschade en evt.
financiële schade. Bij
afkeuring 2% van de
projectkosten is het
€ 26.600 (gebaseerd op
werkelijke kosten
projecten).

Subsidievoorwaarden vooraf
duidelijk in beeld hebben.
Strenge interne controle op
van de stukken conform eisen
subsidievoorwaarden.

Risico’s rondom personeel;
langdurige ziekte of ontslag
werknemer.

Laag

Eén zieke of boventallige
medewerker kost
gemiddeld € 90.000 per
jaar

Continue aandacht hiervoor
vanuit personeelsbeleid.

In het verslagjaar hebben geen van bovenstaande financiële risico’s zich voorgedaan.
1. De loonontwikkelingen voor 2020 konden binnen de bestaande budgetten worden opgevangen.
2. Er was sprake van twee langdurig zieken, maar dit kon binnen de bestaande budgetten
opgevangen worden.
3. Wat betreft projectsubsidies hebben zich geen tekorten voorgedaan in 2020.
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Overige risico’s
Hypotheekverstrekking aan personeelsleden
De mogelijkheid van hypotheekverstrekking is wettelijk verboden sinds 2009. De hypotheken voor
personeelsleden van uitgetreden organisatie-onderdelen zijn bevroren. In 2020 is € 345.000
ontvangen aan extra aflossing. Eind 2020 bedraagt de hypotheekverstrekking nog € 632.000. De
restschuld per 31 december 2020 van de hypotheken afgezet tegen de taxatiewaarde van de
woningen bij aankoop bedraagt 27,2%. Hierbij laten we de waardestijgingen van de woningen vanaf
het moment van aankoop tot nu buiten beschouwing. Deze restschuld is aanzienlijk lager dan een
eventuele executiewaarde bij gedwongen verkoop (uitgaande van een executieopbrengst van 75%).

Schadeclaim Moram
De zaak Moram betreft een brand bij Moram in ’s-Heerenberg in maart 2001. In 2004 heeft het
dagelijks bestuur besloten dat dit aspect buiten de opschaling van de brandweertaak blijft en voor
rekening van de Regio Achterhoek is. In 2006 is een hoofdprocedure John Deere-Moram gestart met
een vrijwaringsprocedure richting de Regio. Deze procedure is in 2016 afgerond en hiermee krijgt de
vrijwaringsprocedure tussen Regio en Moram geen vervolg. In 2008 is een tweede claim in de
hoofdprocedure Bosman-Moram neergelegd bij de Regio Achterhoek. De vrijwaringsprocedure van
Moram richting Regio krijgt geen vervolg (schikking in hoofdprocedure). Er loopt formeel echter nog
wel steeds een procedure bij het Gerechtshof in deze zaak, waardoor de zaak op enig moment weer
zou kunnen worden gaan leven. De verwachting dat dit gebeurt, is klein.

Beheer stortplaatsen
In 2018 was de sluitingsverklaring voor de Langenberg afgegeven en in november 2019 zijn de
stortplaatsen Bellegoor en Wald definitief overgedragen aan de Provincie en is het doelvermogen
definitief afgewikkeld. Begin 2020 heeft nog een afrekening met de Provincie plaatsgevonden. Eind
2020 is er geen financieel risico meer voor de Achterhoekse gemeenten.

1.4 Financiële kengetallen
In de BBV voorgeschreven dat in deze paragraaf de verplichte financiële kengetallen opgenomen moet
worden voorzien van een toelichting.
Kengetallen:

Rekening
2019
-94%

Begroting
2020
primair
-135%

Begroting
2020
bijgesteld
-129%

-121%
24%

-168%
80%

-161%
26%

-123%
22%

0%

0%

0%

1%

netto schuldquote
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen
Solvabiliteitsratio
structurele exploitatieruimte

Rekening
2020
-102%

grondexploitatie

nvt

nvt

nvt

nvt

belastingcapaciteit

nvt

nvt

nvt

nvt

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Om
inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als
exclusief doorgeleende geleden weergegeven. Een negatieve schuldquote geeft aan dat er sprake is
van een overschot aan middelen, dit is bij de Regio het geval. Het overschot ligt iets lager dan de
bijgestelde begroting aangezien we een decentralisatie uitkering gemeentefonds hebben ontvangen.
Hiermee is met het opstellen van de begroting geen rekening gehouden. De solvabiliteitsratio geeft
inzicht in de mate waarin de Regio in staat is aan haar financiële verplichting te voldoen. Onder de
solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Hoe hoger
het solvabiliteit, hoe gezonder het bedrijf. De Regio zal nooit meer eigen vermogen opbouwen,
bedragen boven het weerstandsniveau worden uitgekeerd aan de gemeenten.
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De verlaging van de ratio ten opzichte van de rekening 2019 en de primaire begroting 2020 komt
doordat het vreemd vermogen hoger uitvalt in verband het ontvangen van de decentralisatie uitkering
(Regio Deal). Dit vooruit ontvangen bedrag betreft de rijksfinanciering voor projecten voor de
komende jaren. De middelen zijn als ‘door derden beklemde middelen’ opgenomen onder de post
vooruit ontvangen bedragen. De verwachting is dat de ratio in de komende jaren weer zal toenemen.
De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de vastgestelde
begroting is. Dit kengetal geeft aan dat er binnen de begroting van de Regio nagenoeg geen
structurele vrije ruimte aanwezig is.

1.5 Conclusie weerstandsvermogen
De werkelijke weerstandscapaciteit per 31 december 2020 (€ 256.000) ligt onder het niveau van de
begrote weerstandscapaciteit per 31 december 2020 (€ 289.000) en iets onder het maximaal te
reserveren bedrag voor weerstandsvermogen (€ 300.000). De Regio heeft geen risicodossiers die niet
onder de normale bedrijfsrisico’s vallen waarvoor de weerstandscapaciteit aanwezig is.
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2 Paragraaf financiering
In deze paragraaf geven we inzicht in het financieringsbeleid van de Regio. In de
financieringsparagraaf (ook wel treasuryparagraaf) komen achtereenvolgens aan de orde
treasurybeheer en financiering.
De beleidskaders voor de uitvoering van de treasuryfunctie voor de Regio zijn vastgelegd in:
•
Financiële verordening Regio Achterhoek (2016)
•
Treasurystatuut Regio Achterhoek (2011)
•
Nota reserves en voorzieningen Regio Achterhoek (2019)

2.1 Treasurybeheer
Het treasurybeheer is (beleids)uitvoering van de treasuryfunctie, binnen de kaders van het huidige
financieringsstatuut. De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en
beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden,
financiële geldstromen, de financiële posities en hieraan verbonden risico’s. Tot treasuryrisico’s
behoren renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s. Deze risico’s vloeien voort uit de transacties
binnen de treasuryfunctie. De wet fido en het hierop gebaseerde treasurystatuut geven de
speelruimte waarbinnen de treasuryactiviteiten moeten plaatsvinden. Leningen of garanties mogen
alleen uit hoofde van de publieke taak worden verstrekt. Met de komst van het Schatkistbankieren is
het uitzetten van overtollige middelen bij financiële instellingen niet meer mogelijk.

2.1.1 Renterisico
Het renterisicobeheer heeft als doelstelling het beperken van de invloed van mogelijke
rentewijzigingen op de financiële positie van de organisatie. De wet Fido geeft twee concrete
richtlijnen (de renterisiconorm en de kasgeldlimiet) voor het beheersen van renterisico’s.

Renterisiconorm
De renterisiconorm is een instrument voor de beheersing van het renterisico bij herfinanciering. Om
dit risico te beperken, mag de jaarlijkse verplichte aflossing en renteherziening niet meer dan 20%
van het begrotingstotaal per 1 januari bedragen (rente-risiconorm). De Regio heeft geen
geldleningen. Derhalve is er geen renterisico.

Kasgeldlimiet
Om de rentegevoeligheid te beperken is de kasgeldlimiet ingesteld. De kasgeldlimiet stelt een
maximum aan de omvang van de netto vlottende schuld (kort geld). De zogenaamde netto vlottende
schuld mag maximaal 8,2% bedragen van het begrotingstotaal. Daarboven moet lang geld worden
aangetrokken.
De kasgeldlimiet voor de Regio Achterhoek bedraagt voor 2020 € 247.000 (8,2% * € 3.008.000). De
Regio heeft gemiddeld een overschot aan middelen (vlottende middelen > vlottende schuld) en blijft
daarmee binnen de limiet.
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Renteschema
Begroting 2020
Externe rentelasten over korte en lange financiering

Werkelijk 2020

34.000

3

-34.000

31.000

Saldo rentelasten en rentebaten

0

- 28.000

Rentelasten projecten (-/-)

0

0

Rentebaten projecten (+)

0

0

0

0

Rente over eigen vermogen

0

0

Rente over voorzieningen

0

0

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

0

0

Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

0

0

Renteresultaat op taakveld Treasury

0

28.000

Externe rentebaten

2.1.2 Krediet- en liquiditeitenrisico’s
Vanaf 10 december 2013 is het Schatkistbankieren ingevoerd en worden alle overtollige middelen
aangehouden in de schatkist. Gelden tegen gunstige rentetarieven uitzetten op spaarrekeningen of
deposito’s bij andere instellingen is met de invoering van Schatkistbankieren niet meer toegestaan.

2.3 Financiering
De aanwezig activa worden eerst met eigen vermogen (algemene en bestemmingsreserves) en
vervolgens met vreemd vermogen (voorzieningen en langlopende schulden) gefinancierd.
In navolgende tabel wordt het jaarlijkse financieringstekort c.q. -overschot op de bestaande vaste
activa en passiva geschetst.
Stand 1/1 (x € 1.000)

31-12-2020
begroot primair
5

31-12-2020
begroot
bijgesteld
2

1.014

957

624

300
0

300
0

424
0

0

0

0

Activa (A)

1.319

1.259

1.051

Reserves

5.563

6.166

6.229

148

110

78

0

0

0

5.711

6.276

6.307

-

-

-

4.392

5.017

5.256

Investeringen (bestaand)
Ambtenarenhypotheken
Lening project LEADER Achterhoek
Vervangingsinvesteringen (MJR)
Nieuw beleid

Voorzieningen
Geldleningen
Passiva (B)
Financieringstekort (A-B)
Financieringsoverschot (B-A)
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31-12-2020
werkelijk
3

Uit de liquiditeitsstaat blijkt dat eind 2020 de activa grotendeels uit ambtenarenhypotheken bestaat.
Vanaf januari 2009 zijn geen nieuwe ambtenarenhypotheken meer mogelijk, de bestaande
hypotheken lopen wel door tot het einde van de contractduur. De substantiële middelen in de
reserves omvatten voornamelijk het investeringsfonds. Deze middelen zullen met name worden
gebruikt als cofinanciering voor projecten uit de Regio Deal. In 2019 is de voorziening stortplaatsen
afgewikkeld met de provincie, de eindafrekening heeft in 2020 plaatsgevonden.
De maximale omvang van de aan te trekken geldleningen is bepaald op € 6 miljoen, wat gebaseerd is
op het totaal van uitstaande hypotheken op dat moment, tegen een rentepercentage van maximaal
4% (bestuursbesluit van 11 november 2002). De aantrekking van geldleningen is gerelateerd aan de
uitstaande personeelshypotheken, omdat de personeelshypotheken niet direct contant kunnen worden
gemaakt. De financiering geschiedt namelijk nu nog door middel van interne financiering. Als zicht is
op de inzet van de middelen van het investeringsfonds ontstaat een maximale financieringsbehoefte
van € 600.000. Op dit moment zijn geen geldleningen afgesloten.

2.4 Conclusie
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de Regio bij ongewijzigde voortzetting van het (financierings-)
beleid geen risico loopt. Door de vele aflossingen op de hypotheken de afgelopen jaren, wordt het te
financieren bedrag steeds lager (eind 2020 maximaal € 600.000).
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3 Paragraaf bedrijfsvoering
De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rond de
bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de
beleidsdoelstellingen uit de programma's te realiseren. Hierbij staat het belang van een rechtmatig,
doelmatig en doeltreffend beleid en beheer voor op. De organisatie is voortdurend in verandering
door de dynamiek in het openbaar bestuur en de ontwikkelingen in de samenleving. Verandering zal
de constante factor zijn voor de organisatie. Dat vraagt een organisatie die daarmee om kan gaan en
kwaliteit blijft leveren. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor een adequate bedrijfsvoering.
Het Algemeen Bestuur heeft een hierbij een kaderstellende en controlerende taak.

3.1 Wat hebben we ervoor gedaan?
Planning & control en administratie
Naast de reguliere werkzaamheden uit de planning en controlcyclus (begroting, jaarrekening en
buraps) en het voeren van de financiële administratie zijn werkzaamheden verricht voor de Regio
Deal, de Gebiedsopgaven met de Provincie en voor diverse projecten (o.a. Interreg Spreek je Buurtaal
en Leader). Ook is in 2020 een projectenmodule ingericht en is eind van het jaar gestart met de
inrichting van een nieuw financieel pakket dat volledig digitaal gaat werken.

Personeelszaken en automatisering
Voor de salarisadministratie en het personeelsbeleid is voor 2020 een contract afgesloten met de
Gemeente Doetinchem. Voor de automatisering is voor 2020 eveneens een contract afgesloten met de
gemeente Doetinchem voor het gebruik van netwerkfaciliteiten, ondersteuning en voor de
basishardware (computer inclusief toebehoren). De kosten voor speciale software (financieel pakket,
etc.) kwamen voor rekening van de Regio.

Secretariaat
Het secretariaat verzorgde in het verslagjaar de correspondentie en agendabeheer voor het bestuur
secretaris en de programmaonderdelen.

Archief
De archiefwerkzaamheden bestonden voor het verslagjaar uit het bewaren, ontsluiten en beschikbaar
stellen van archiefstukken.

3.2 Wat heeft het gekost?
Volgens de richtlijnen in de financiële verordening worden onderstaande kosten in de paragraaf
opgenomen.
Begroting (incl.
Werkelijk
wijzigingen)
Inhuur derden

193.500

206.626

Huisvestingskosten

56.557

51.577

Automatiseringskosten
Budgetten voor bestuur (incl. bijeenkomsten
colleges en raden)
Accountantskosten

47.000
16.562

45.053
4.021

13.000

13.150

Voor de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten wordt
verwezen naar het formatieplan in deel IV van de jaarstukken.
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4 Paragraaf rechtmatigheid
Op grond van het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) heeft de Regio te
maken met een rechtmatigheidsoordeel van de accountant. Nadere regels zijn uitgewerkt in het BAPG,
de Kadernota Rechtmatigheid en adviezen van het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten
en de Richtlijnen voor de Accountantscontrole van NIVRA.
Onder “rechtmatigheid” wordt verstaan de definitie volgens het BAPG dat de in de jaarrekening
verantwoorde lasten, baten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dat wil zeggen “in
overeenstemming zijn met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen,
waaronder eigen verordeningen”.
De accountant controleert of financiële beheershandelingen uitgevoerd zijn volgens de regels en of dit
in de administratie traceerbaar is (baten, lasten en balansmutaties) en hij toetst het systeem van
risico-afweging voor wat betreft handelingen en beslissingen van niet-financiële aard. De toetsing
vindt zowel plaats aan de hand van relevante wetgeving als regels gesteld door het algemeen bestuur
(interne verordeningen). De voorwaarden die door de accountant getoetst dienen te worden, legt het
algemeen bestuur vast in een controleprotocol.

4.1 Uitwerking controleprotocol
In het controleprotocol (besluit AB 8 juli 2020) zijn de voorwaarden opgenomen, waarop de
accountant zijn controle baseert. Hierin liggen de volgende relevante voorwaarden vast:
- Het normenkader. Hierin liggen vast de relevante regelgeving van hogere overheden en van de
Regio zelf. Van belang zijn alleen de bepalingen die financiële beheershandelingen bevatten;
- Dit zogenoemde normenkader is uitgewerkt in een toetsingskader (AB 26 november 2008). In het
toetsingskader wordt aangegeven aan welke bepalingen uit de regelgeving in het normenkader al
dan niet financiële consequenties worden verbonden (recht, hoogte en duur);
- Op basis van de begroting 2020 van de Regio Achterhoek bedraagt de goedkeuringstolerantie in
de jaarrekening 1% van de lasten voor fouten (€ 30.080 o.b.v. primaire begroting) en 3% van de
lasten voor onzekerheden (€ 90.240 o.b.v. primaire begroting);
- Voor de rapporteringtolerantie wordt als maatstaf gehanteerd dat de accountant elke fout of
onzekerheid boven € 5.000 rapporteert.
- In het jaar 2020 vond het overleg plaats tussen de accountant, de portefeuillehouder financiën,
de secretaris en een financieel beleidsmedewerker.
- Er zijn voor het jaar 2020 geen punten vastgesteld, waaraan de accountant bij de controle
specifiek aandacht moest besteden.

4.2 Interne verbijzonderde controle
Voor 2020 zijn de volgende processen/activiteiten nader onderzocht:
Proces

Activiteit

Regelgeving

Kosten van het project Spreek je
Buurtaal controleren op
rechtmatigheid

Het toetsen van de opzet, bestaan
en werking van het proces inkoop
en betalingen van het project.

Reiskostenregeling

Testen van de opzet, bestaan en
werking van het proces reiskosten.

- Werkbegroting 2020
- Regeling budgetbeheer,
mandaatregeling en financiële
verordening
- Regeling inkoop en aanbesteding
- Regeling reis- en verblijfkosten
personeel Regio Achterhoek
- Car/UWO
- Wet loonbelasting

Uit de controle zijn geen onregelmatigheden gekomen ten aanzien van het proces.
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4.3 Rapportering
De controle van de rechtmatige totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties leidt
algemeen gesproken tot drie extra toetsingscriteria ten opzichte van de controle voor het getrouwe
beeld, namelijk het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk
gebruik criterium. Deze criteria worden in deze paragraaf nader uitgewerkt.

4.3.1 Begrotingscriterium
Het begrotingscriterium richt zich primair op de baten en lasten. Mutaties in de balanssfeer vallen
onder het bevoegdheidcriterium. Met betrekking tot de jaarrekening 2020 zijn de volgende over- en
onderschrijdingen in de uitgaven op programmaniveau te constateren:
Uitgaven
begroting

Uitgaven Verschil uitgaven
werkelijk

Smart Governance

4.352.000

3.999.000

-353.000

Bedrijfsvoering en rente

633.000
4.985.000

588.000

-45.000

4.587.000

-398.000

Totaal

Er is in het boekjaar geen sprake van overschrijdingen op programmaniveau.

4.3.2 Voorwaardencriterium
Het voorwaardencriterium richt zich op overdrachten aan of van natuurlijke personen en aan
rechtspersonen. In geval van de Regio zijn dat alleen subsidies. Daarbij staat de vraag centraal of
voldaan is aan de voorwaarden, die zijn gesteld in de subsidieverordening van de Regio, specifieke
bestuursbesluiten of de Algemene Wet Bestuursrecht. De Regio verstrekte in 2020 subsidies
voortkomend uit de afspraken in de Gebiedsopgave en de Regio Deal. De ontvangen subsidies
betreffen voornamelijk bijdragen van hogere overheden voor projecten. Hiervoor worden afzonderlijke
accountantsverklaringen opgesteld.

4.3.3 M&O-criterium
Het M&O-criterium behelst dat de rechtmatigheid niet alleen betrekking heeft op het voldoen aan de
voorwaarden, maar ook op de juistheid en volledigheid van de gegevens die een belanghebbende
verstrekt. Dit criterium is binnen de Regio niet uitgewerkt in een M&O-beleid. Gegevensverstrekking
door derden is niet tot nauwelijks van toepassing bij de Regio.

4.3.4 Bevoegdheidscriterium
Het bevoegdheidscriterium heeft vooral betrekking op de financieringsmutaties en vermogensmutaties
ofwel balansmutaties. Bepalend voor de bevoegdheidsvraag is de Wet Gemeenschappelijke Regeling
en daarmee samenhangende Regioverordeningen. Uit het samenstel hiervan blijkt de
bevoegdheidstoedeling aan het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Op 22 oktober 2008 is de
Regeling Mandaat en de Instructie secretaris door het algemeen bestuur vastgesteld. Ten behoeve
van de beoordeling van de bevoegdheidstoedeling is door het dagelijks bestuur een Regeling
Budgetbeheer vastgesteld voor de bevoegdheden aan medewerkers op 28 oktober 2009. Hiermee is
ten behoeve van de uitvoering van de diverse verordeningen het bevoegdheidsvraagstuk ingevuld.

4.4 Conclusie
Voor wat betreft het begrotingscriterium zijn er geen posten te noemen, waarvan het algemeen
bestuur niet op de hoogte is geweest. Voor misbruik en oneigenlijk gebruik is binnen de Regio geen
beleid opgesteld (M&O-criterium). In 2020 is een interne controle uitgevoerd op basis van een
opgesteld controleprotocol. Er is in het boekjaar geen sprake van overschrijdingen op
programmaniveau.
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5 Paragraaf subsidies
5.1 Subsidiemogelijkheden voor projecten
Voor projecten die in de Achterhoek worden uitgevoerd bestaan er verschillende subsidiestromen bij
verschillende organisaties. In deze paragraaf wordt ter informatie aangegeven welke mogelijkheden er
zoal zijn gebruikt voor subsidies in 2020.

Verloop projectvoorstel
Op het moment dat een projectidee ontstaat wordt dat via een thematafel begeleid tot een volwaardig
projectvoorstel met een financieringsvoorstel. Hierin is opgenomen welke bijdragen de partners (3
O’s) voor hun rekening nemen en voor welk deel een subsidiebijdrage wordt gevraagd. De thematafel
leidt het projectvoorstel door naar de Board, het bestuur en de Provincie. Bij positieve besluitvorming
van alle partijen wordt de subsidie toegekend.
Voor de cofinanciering van de overheid zijn er verschillende fondsen/subsidies. De projecten A2030
worden uitgevoerd in wisselende samenstelling met wisselende projectrekkers die de kosten via hun
eigen begroting/jaarrekening verantwoorden. Dus niet alle uitgaven zijn via de begroting/jaarrekening
van Regio Achterhoek gelopen. Projecten worden gemonitord op hun bijdrage aan de gewenste
doelen en op de bijdragen door de 3 O’s.
In deze paragraaf worden de verschillende subsidiestromen nader toegelicht. De projecten zelf
worden benoemd in de programma’s Smart Economy en Smart Living per thema.
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5.2 Gebiedsopgave Provincie Gelderland
In 2020 heeft PS besloten circa 9,5 miljoen voor de Achterhoekse Gebiedsagenda beschikbaar te
stellen. Vanuit de vorige coalitieperiode (2015-2019) was nog 5 ton beschikbaar voor de Achterhoek
(van de € 11,5 miljoen die voor deze coalitieperiode beschikbaar gesteld was). Daarnaast is vanuit het
programma slimme bereikbaarheid € 575.000 in 2020 beschikbaar gesteld voor Achterhoekse
mobiliteitsprojecten waarvan € 300.000 in 2020 is ontvangen.
De middelen van de provincie worden voor een groot deel ingezet als cofinanciering van Regio Deal
projecten. Maar de provincie draagt ook bij aan onze Smart Governance en andere projecten die
passen binnen de Visie 2030.
In 2020 is vanuit de provincie € 5.264.507 toegekend aan projecten die in dat jaar zijn gestart. De
projecten staan in de hoofstukken Smart Economy en Smart Living bij de thematafels.

5.3 Investeringsfonds
Het investeringsfonds is gevuld met beschikbare incidentele middelen. Van het investeringsfonds
wordt jaarlijks een klein deel ingezet als werkbudget voor de Board en de thematafels. Daarnaast is
€ 100.000 beschikbaar als jaarlijks budget voor initiatieven vanuit de maatschappij en bijeenkomsten.
De overige middelen worden ingezet (als cofinanciering) voor projecten.
Hieronder staan de ontwikkelingen m.b.t. het investeringsfonds 2020 weergegeven.
Ontwikkeling investeringsfonds 2020:

2020

Stand 1 januari

4.876.000

bij: decentralisatie uitkering bevolkingsdaling (2016-2020)

1.012.000

bij: toevoeging € 1 p.i. (€ 0,50 provincie en max. € 0,50 Regio)
bij: vrijval stortplaatsen

220.000
81.000

af: inzet projecten

-393.000

af: kosten werkbudgetten Board, thematafels en initiatieven
Stand 31 december

-239.000
5.557.000

Vanuit het investeringsfonds is in 2020 € 1.349.638 toegekend aan projecten die in dat jaar zijn
gestart. De projecten staan in de hoofdstukken Smart Economy en Smart Living bij de thematafels.

5.4 Regio Deal
De Regio Deal is een Rijksbijdrage van € 20 mln. Het is een decentralisatie-uitkering. De looptijd van
de Regio Deal is 2019-2022. Samen met Rijk en provincie is het startdocument Regio Deal opgesteld
waarin de brede opgave voor de Achterhoek is uitgewerkt naar de doelen en activiteiten voor de Triple
Smart bouwstenen: Smart Economy, Smart Living en Smart Governance. De middelen uit de Regio
Deal worden besteed aan concrete projecten die passen binnen de programmalijnen in de Regio Deal
Achterhoek. In 2020 is € 7.616.398 toegekend aan projecten die in dat jaar zijn gestart. De projecten
staan in de hoofdstukken Smart Economy en Smart Living bij de thematafels.

46

5.5 Interreg
Met INTERREG worden samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen financieel ondersteund.
Voor de Nederlands-Duitse grensregio stond in de periode 2014-2020 een bedrag van ca. 440 miljoen
euro ter beschikking. De doelstellingen die met deze middelen moesten worden bereikt staan
beschreven in het samenwerkingsprogramma “INTERREG Deutschland-Nederland”. De belangrijkste
doelstellingen van het programma zijn de verhoging van de innovatiekracht van de grensregio en het
verminderen van de barrièrewerking van de grens.
Aanvragen kunnen bij Interreg worden ingediend door publieke of private rechtspersonen
(organisaties of bedrijven). Uitsluitend projecten waarbij Nederlandse en Duitse partners met elkaar
samenwerken worden gesubsidieerd. De financiering van projecten bestaat altijd uit een eigen
bijdrage van de partners, EU-subsidiemiddelen en vaak ook uit nationale en regionale
subsidiemiddelen (bijvoorbeeld van ministeries of provincies). De aanvragen worden beoordeeld door
Interreg en bij een positief besluit wordt een beschikking afgegeven door Interreg.
Regio Achterhoek nam in 2020 deel aan twee INTERREG projecten: Spreek je buurtaal (als
leadpartner) en MINT (als partner). Dit zijn meerjarige projecten waar totaal een bedrag van
€ 2.563.013 mee gemoeid is (Spreek je buurtaal €1.913.987 en MINT € 649.026). Voor Spreek je
buurtaal heeft Regio Achterhoek in 2020 voor € 205.173 aan declaraties ingediend bij Interreg.

5.6 LEADER (pop-gelden)
LEADER Achterhoek is bestemd voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, buitengebied
Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. De Achterhoek heeft voor de jaren 20152022 de LEADER-status gekregen. Regio Achterhoek is eindverantwoordelijk voor de besteding van de
LEADER-gelden. Hiervoor is een LEADER-coördinator aangesteld. Totaal is er een budget beschikbaar
van € 6,2 mln. voor projecten. Om voor subsidie in aanmerking te komen is een eigen bijdrage van
50% nodig. De aanvragen worden beoordeeld door de LAG en de provincie. Bij een positief besluit
wordt een beschikking afgegeven door de provincie.

Financiering projecten LEADER
Hieronder staat de totaalfinanciering van LEADER projecten die in 2020 toegekend zijn. Het betreft 13
projecten.
LEADER
(pop-gelden)
Totaalfinanciering

517.832
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Gemeenten
517.832

Cofinanciering

Totaal

1.750.065

2.785.729

Deel III

Jaarrekening
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(bedragen x € 1.000,--)
ACTIVA

Ultimo
2020

Ultimo
2019

Vaste activa

Materiële vaste activa

3

- Investeringen met een economisch nut

3

Financiële vaste activa

5
5

1.048

- Leningen aan:
- Personeelshypotheken
- Projecten Leader Achterhoek

624
424

Totaal vaste activa

1.312
972
340

1.051

1.317

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
- Rekening-courantverhouding met Rijk
- kortlopende deel personeelshypotheken
- Overige vorderingen

26.194
26.133
8
53

Liquide middelen

21.104
21.059
15
30

251

- Bank- en girosaldi

251

Overlopende activa

252
252

1.334

782

Totaal vlottende activa

27.779

22.138

Totaal-generaal

28.830

23.455
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(bedragen x € 1.000,--)
PASSIVA

Ultimo
2020

Ultimo

Vaste passiva

Eigen vermogen

6.229

- Algemene reserve
- Bestemming reserves (overige bestemmingsreserves)
- Gerealiseerd resultaat nog te bestemmen

240
5.806
183

5.688
240
5.364
84

Voorzieningen

78

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

78

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar
of langer

158
158

-

Totaal vaste passiva

-

6.307

5.846

787

389

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd
korter dan één jaar
- Overige schulden

787

Overlopende passiva

389

21.736

17.220

Totaal vlottende passiva

22.523

17.609

Totaal-generaal

28.830

23.455
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Grondslagen activa
De jaarrekening is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs. De activa met relatief geringe
betekenis (aanschafwaarde < € 1.000) worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van de
exploitatie gebracht.
Afschrijving van de activa (op lineaire en annuïteiten basis) vindt plaats vanaf het moment dat het
object voor gebruik beschikbaar is en met inachtneming van de verwachte gebruiks- en
nuttigheidsduur. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.
Bij de doorberekeningen van de kapitaallasten over de vermeerderingen gedurende het boekjaar is
uitgegaan van het hele jaar.
Van de activa meubilair is de gehanteerde afschrijvingstermijn 3 jaar conform de duur van het
huurcontract.
De waardering van de overige activa en passiva geschiedt in het algemeen tegen nominale waarden.
Wanneer hiervan wordt afgeweken, is dit in de toelichting bij de desbetreffende post vermeld.

Grondslagen resultaat
De inkomsten en uitgaven zijn verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.

Verordening financieel beheer
In artikel 212 Gemeentewet worden de uitgangspunten voor het financiële beleid, de regels voor het
financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vastgesteld. In artikel 213
Gemeentewet wordt de controle uitgewerkt. De volgende verordeningen zijn van toepassing:
- financiële verordening ex artikel 212 GW: verordening op de uitgangspunten voor het financiële
beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van
de Regio Achterhoek (AB 13 januari 2016);
- controleverordening ex artikel 213 GW: verordening op de controle op het financiële beheer en de
inrichting van de financiële organisatie (AB 28 juni 2004) en
- verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid ex artikel 213a GW:
verordening op het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het
financiële beheer (AB 28 juni 2004).
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Toelichting op de balans per 31 december 2020
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

€

3.000

Boekwaarde per 1 januari 2020
Bij: Investeringen 2020
Af: Afschrijvingen over 2020
Af: Desinvesteringen 2020
Boekwaarde per 31 december 2020

€

5.000
0
-2.000
0
3.000

€

Verzekerde waarden
Onder de materiële vaste activa zijn de investeringen verantwoord voor huisvesting en inventaris.
Verzekerde waarde per balansdatum:
€ 25.000,-Financiële vaste activa

€

1.048.000

Verstrekte hypotheken ambtenaren
Boekwaarde per 1 januari 2020
Af: Aflossingen 2020

€

987.000
-355.000
632.000
-8.000
624.000

€
Af: kortlopend deel personeelshypotheken (aflossingsdeel 2021)
Boekwaarde per 31 december 2020

€

Met ingang van 1 januari 2009 is de gewijzigde wet Fido in werking getreden en kwam er op die datum van
rechtswege een einde aan de Hypotheekregeling van de Regio Achterhoek. Lopende hypotheken blijven gelden.
In 2020 hebben 4 personen in totaal € 345.000 extra afgelost.
Verstrekte lening inzake projecten Leader
Stand per 1 januari 2020
Bij: verstrekte leningen 2020
Af: afgeloste leningen 2020
Stand per 31 december 2020

€
€
€
€

340.000
194.000
-110.000
424.000

€

26.194.000

VLOTTENDE ACTIVA
Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Stand per
01-01-2020

Rekening-courantverhouding met het Rijk
BZK Schatkistbankieren

21.059.000

Mutaties
2020
5.074.000 €

26.133.000

€

8.000

€

53.000

Kortlopend deel personeelshypotheken (aflossingsdeel 2021)
Overige vorderingen
Debiteuren
Specifcatie van deze vorderingen naar ouderdom is als volgt:

2018
2019
2020

Van de debiteuren is eind februari 2021 een bedrag van € 9.000 nog te ontvangen.
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Stand per
31-12-2020

4.000
4.000
45.000
53.000

Liquide middelen

€

Stand per
01-01-2020

Bank- en girosaldi

Bank Nederlandse Gemeenten
ABN-AMRO

250.000
2.000
252.000

Mutaties
2020

251.000

Stand per
31-12-2020

0€
-1.000 €
-1.000 €

250.000
1.000
251.000

Overlopende activa

€

1.334.000

Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen
Overige vooruitbetaalde kosten
Overige nog te ontvangen inkomsten

€
€
€
€

995.000
332.000
7.000
1.334.000

€

6.229.000

€

240.000
0
0
0
240.000

Specificatie nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen

01-01-2020

Toevoeging

Ontvangen

31-12-2020

232.000
271.000
503.000

489.000
122.000
611.000

119.000
119.000

721.000
274.000
995.000

te ontvangen Provincie
te ontvangen Rijk/RVO

PASSIVA
VASTE PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Reserves / Bestemmingsreserves

Algemene reserve
Saldo per 1 januari 2020
Bij: Toevoeging rente 2020
Bij: Overige toevoegingen 2020
Af: Onttrekkingen 2020
Saldo per 31 december 2020

€

Tot de algemene reserve worden gerekend alle reserves, waar geen bestemming is gegeven (vrij besteedbaar).
De algemene reserve dient vooral voor het opvangen van tegenvallers in het jaarresultaat.
Op 31 december 2020 bedraagt het saldo € 240.000.

Bestemmingsreserve
Saldo per 1 januari 2020
Bij: bestemming resultaat 2019
Bij: Overige toevoegingen 2020
Af: Onttrekkingen 2020
Saldo per 31 december 2020

€
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5.364.000
84.000
1.229.000
-871.000
5.806.000

specificatie:
investerings- bestemmings- onderhoudfonds reserve door- huisvesting
ontwikkeling
Saldo per 1 januari 2020
Bij: bestemming resultaat 2019
Bij: Overige toevoegingen 2020
Af: Onttrekkingen 2020
Saldo per 31 december 2020

4.876.000
84.000
1.229.000
-632.000
5.557.000

400.000
0
0
-176.000
224.000

bws renteresultaat

25.000
0
0
0
25.000

63.000
0
0
-63.000
0 €

5.364.000
84.000
1.229.000
-871.000
5.806.000

Het investeringsfonds is een bestemmingsreserve die voor een groot deel wordt gevuld met de zogenoemde
krimpgelden. Daarnaast wordt een toevoeging gedaan van € 1 per inwoner door provincie en gemeenten.
Een klein deel wordt ingezet voor werkbudgetten voor Board en thematafels in (2020 € 239.000). De overige
inzet is bedoeld voor projecten (in 2020 € 393.000).
De reserve doorontwikkeling is in 2017 gevormd voor de dekking van kosten als gevolg van de doorontwikkeling.
Deze reserve is bestemd voor de kosten van maatwerkoplossingen voor de komende jaren.
De reserve onderhoud huisvesting is voor onvoorziene incidentele huisvestingskosten de komende jaren
in het pand Raadhuisstraat.
De bestemmingsreserve BWS-renteresultaat is ontstaan uit rentevoordelen over toegekende BWS-budgetten.
De loonkosten van de BWS medewerker worden in 2020 uit de reserve betaald. Medio 2020 is deze reserve
opgeheven doordat de BWS medewerker uit dienst is gegaan. Dit levert een vrijval BWS reserve op van
€ 42.000.

Resultaat na bestemming
Exploitatieresultaat 2020

€

183.000

€

78.000

Het exploitatieresultaat 2019 ad. € 84.000 is toegevoegd aan het investeringsfonds.

VOORZIENINGEN

Voorzieningen geven een schatting van de voorzienbare lasten in verband risico's en verplichtingen, maar
waarvan de omvang en/of het tijdstp van optreden min of meer onzeker zijn.
De voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico's.

Risico
wachtgelden
Saldo per 1 januari 2020
Bij: Toevoeging rente 2020
Bij: Overige toevoegingen 2020
Af: Onttrekkingen 2020
Saldo per 31 december 2020

158.000 €
0
0
-80.000
78.000 €

158.000
0
0
-80.000
78.000

De voorziening risico wachtgelden is gevormd voor de uitkeringen aan twee oud medewerkers. De bedragen van
deze voorziening zijn ultimo 2020 berekend op het maximale risico dat Regio Achterhoek loopt in de toekomstige
uitbetaling van deze wachtgelden. Deze herberekening levert een vrijval in 2020 op van € 39.000.
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VLOTTENDE PASSIVA
Overige schulden

€

787.000

OVERLOPENDE PASSIVA

€

21.736.000

Door derden beklemde middelen
Nog te betalen bedragen

€
€
€

21.119.000
617.000
21.736.000

kortlopende schulden

Crediteuren

787.000

Van de crediteuren is eind februari 2021 een bedrag van € 0 nog te betalen.

Specificatie door derden beklemde middelen

Subsidie uitvoeringsagenda fase 1
Subsidie uitvoeringsagenda fase 2
Decentralisatie uitkering Regiodeal
Decentralisatie uitkering RES
Cofinanciering div. kleine projecten
Cofinanciering Leader Achterhoek

Stand
01-01-2020

Toevoeging

Vrijval

Stand
31-12-2020

467.000
954.000
13.121.000
909.000
318.000
938.000
16.707.000

0
3.443.000
6.122.000
0
441.000
503.000
10.509.000

392.000
1.589.000
3.356.000
407.000
0
353.000
6.097.000

75.000
2.808.000
15.887.000
502.000
759.000
1.088.000
21.119.000

specificatie nog te betalen kosten:
ontwikkeling nieuwe website
uitgaven grensoverschrijdende activiteiten
uitgaven inhuur derden
accountantskosten
uitgaven thematafels
risico inventarisatie / evaluatie
achterhoek rookvrij
st. asbesttrein, subsidie fase 1b
GROS
Naoberkrediet
belastingdienst loonheffing dec 2020
belastingdienst btw kw 4/2020
premie reparatie uitkering 3e ww jaar
overig
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15.000
15.000
32.000
11.000
28.000
3.000
60.000
78.000
53.000
180.000
134.000
1.000
1.000
6.000
617.000

Niet uit balans blijkende verplichtingen
Automatisering
De Regio Achterhoek heeft geen eigen netwerk/systeembeheerders in dienst. Om de continuïteit en
ondersteuning op het terrein van de automatisering te waarborgen is er voor het ICT-beheer een
overeenkomst gesloten met de gemeente Doetinchem. De overeenkomst is aangegaan voor een jaar
en wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd met een opzegtermijn van drie maanden.

Personeelsinformatiesysteem
Met het oog op kostenreductie en continuïteit is voor de salarisadministratie en personeelszaken
samenwerking gezocht met de gemeente Doetinchem. De overeenkomst is aangegaan voor een jaar
en wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd met een opzegtermijn van zes maanden.

Huurovereenkomsten
De volgende huurovereenkomsten zijn gesloten met derden:
Plaats
Huurtermijn
Einddatum
Doetinchem

3 jaren

31-3-2022

Huur per jaar

Locatie/straat

€ 19.800

Raadhuisstraat 25

Onderhoudscontracten huisvesting
Voor diverse werkzaamheden zijn meerjarige overeenkomsten afgesloten:
Ten behoeve van
Contracttermijn
Einddatum
Kopieerapparatuur

1 jaar

31-12-2021

Kosten per jaar
€ 12.000

Contracten Personeelszaken
Ten behoeve van

Contracttermijn

Einddatum

Terwerkstelling
arbeidskrachten
IZA-bedrijfszorgpakket

1 jaar

Opzegtermijn 2 maanden

Bedrijfsarts

1 jaar

Opzegtermijn 3 maanden

Onbepaalde tijd

Opzegtermijn 3 maanden

Dienstverlening uitvoering
bovenwettelijke uitkeringen

Opzegtermijn 1 jaar

Kosten per jaar
Afhankelijk van aantal
detacheringen
Afhankelijk van inzet
uren
Afhankelijk van aantal
uitkeringsgerechtigden

Gebeurtenissen na balansdatum
Moram
De zaak Moram betreft een brand bij Moram in ’s-Heerenberg in maart 2001. In 2004 heeft het
dagelijks bestuur besloten dat dit aspect buiten de opschaling van de brandweertaak blijft en voor
rekening van de Regio Achterhoek is. In 2006 is een hoofdprocedure John Deere-Moram gestart met
een vrijwaringsprocedure richting de Regio. Deze procedure is in 2016 afgerond en hiermee krijgt de
vrijwaringsprocedure tussen Regio en Moram geen vervolg. In 2008 is een tweede claim in de
hoofdprocedure Bosman-Moram neergelegd bij de Regio Achterhoek. De vrijwaringsprocedure van
Moram richting Regio krijgt geen vervolg (schikking in hoofdprocedure). Er loopt formeel echter nog
wel steeds een procedure bij het Gerechtshof in deze zaak, waardoor de zaak op enig moment weer
zou kunnen worden gaan leven. De verwachting dat dit gebeurt, is klein.
In januari 2021 heeft de Regio een stuitingsbrief ontvangen van de verzekeraar van John Deere.
Hiermee wordt de verjaring van de (eventuele) vorderingen van John Deere en haar verzekeraars op
de Regio wederom gestuit.
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0

183.000

Resultaat na bestemming

375.000

2.173.000

1.798.000

202.000
0

1.596.000

(f)
Begrote
Saldo
(d-e)

202.000
0
-375.000

3.187.000

395.000
36.000

2.756.000

(e)
Begrote
Baten

197.000
0
-358.000

4.985.000

597.000
36.000

4.352.000

(d)
Begrote
Lasten

-577.000

541.000

2.173.000

1.632.000

197.000
-28.000

1.463.000

(c)
Werkelijke
Saldo
(a-b)

-555.000

2.955.000

388.000
31.000

585.000
3.000
4.587.000

2.536.000

3.999.000

(b)
Werkelijke
Baten

Smart Governance
Overige uitgaven en inkomsten
- resultaat kostenplaatsen
- renteresultaat
Subtotaal mutatie reserves

(+ = onttrekking / - = toevoeging)

Toevoegingen / ontrekkingen reserves :

Resultaat voor bestemming (- = tekort)

Bijdrage deelnemende gemeenten

Subtotaal programma's

Smart Governance
Bedrijfsvoering en rente
- resultaat bedrijfsvoering
- renteresultaat

Programma

(a)
Werkelijke
Lasten

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING

-398.000

-12.000
-33.000

-353.000

(g)
Verschil
Lasten
(a-d)

-232.000

-7.000
-5.000

-220.000

(h)
Verschil
Baten
(b-e)

183.000

-5.000
0
17.000

22.000

166.000

0

-166.000

-5.000
-28.000

-133.000

(i)
Verschil
Saldo
(g-h)

Toelichting overzicht van baten en lasten in de
jaarrekening
1.

Smart Governance

De specificatie van de mutatie reserves voor dit programma (€ 555.000 toevoeging) is als volgt:
Mutatie reserves:
raming
werkelijk
gewijzigd
-350.000
-239.000
onttrekking investeringsfonds (werkbudgetten)
onttrekking investeringsfonds (projecten)
onttrekking BWS reserve (vrijval)
toevoeging investeringsfonds
Per saldo toevoeging reserves programma 1

-403.000

-393.000

-41.000

-42.000

1.371.000

1.229.000

577.000

555.000

Het voordelige verschil in de bijdrage gemeenten is € 155.000. Het voordeel is met name veroorzaakt
door overschotten op loonkosten, overige personeelskosten en lobby- en communicatiekosten
(inclusief werkbudget grensoverschrijdende activiteiten). Bij onvoorzien is er sprake van een voordeel
van € 33.000 door vrijval van de BWS reserve verminderd met extra kosten voor ICT faciliteiten in
verband met corona. Ook is er sprake van een incidenteel voordeel van €39.000 als gevolg van het
vrijvallen van de wachtgeldvoorziening. Het overschot op de loonkosten wordt voornamelijk
veroorzaakt door vacatureruimte lobbyist. Deze is in december 2020 ingevuld. Het overschot op
overige personeelskosten wordt met name veroorzaakt door lagere kosten voor opleidingen en
reiskosten door corona.

2.

Bedrijfsvoering en rente

De specificatie van de mutatie reserves voor dit programma (€ 197.000 onttrekking) is als volgt:
raming
werkelijk
gewijzigd
-5.000
onttrekking reserve onderhoud huisvesting
-22.000

-21.000

onttrekking reserve doorontwikkeling

-175.000

-176.000

Per saldo onttrekking reserves programma 4

-202.000

-197.000

onttrekking bws reserve

Het voordelige verschil in de bijdrage gemeenten (€ 28.000) wordt veroorzaakt door een voordelig
renteresultaat. Bij de bedrijfsvoering is er sprake van een nadelig saldo op overige personeelskosten
en btw voorheffing. Dit wordt opgevangen door voordelige verschillen op inhuur derden en
kantoorkosten.

3.

Onvoorzien en overhead

De kosten voor onvoorzien bedroegen € 16.000 (begroot € 49.000). De overhead 2020 bedraagt
€ 317.000. Zie specificatie van de overhead per programma in het taakveldenoverzicht in deel IV
onderdeel 3.
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1-1/31-12
1-1/31-12
1-1/31-12
1-1/31-12
1-1/31-12

Lid algemeen bestuur

Lid algemeen bestuur

Lid algemeen bestuur

A. Stapelkamp

M. Besselink

J. van Oostrum

-

-

-

-

-

-

-

1-1/31-12
1-1/31-12

1-1/31-12

-

-

-

-

-

-

-

1 fte

Duur
Omvang
dienstverband dienstverband

-

Lid algemeen bestuur

O. van Dijk

S. Veneman
M. Boumans

M. Bronsvoort

Duur
bestuursperiode

J. Bengevoort

Functie

Secretaris directeur
Voorzitter algemeen bestuur,
voorzitter dagelijks bestuur
Lid algemeen bestuur,
lid dagelijks bestuur, vice voorzitter
Lid algemeen bestuur,
lid dagelijks bestuur

Naam

onbezoldigd

onbezoldigd

onbezoldigd

onbezoldigd

onbezoldigd

onbezoldigd

onbezoldigd

€ 83.874

Beloning

-

-

-

-

-

-

-

€ 135

Belastbare
kostenvergoeding
en

-

-

-

-

-

-

-

€ 23.615

-

-

-

-

-

-

-

nee

-

-

-

-

-

-

-

ja

Voorzieningen
Gewezen
(Fictieve)
betaalbaar op topfunctionaris? dienstbetrekking?
termijn

PUBLICATIE BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN EN GEWEZEN TOPFUNCTIONARISSEN 2020
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-

-

-

-

-

-

-

€ 201.000

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

SiSa verantwoordingsinformatie 2020
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5.128.000

388.000
31.000

585.000
3.000
4.587.000

4.709.000

Baten

3.999.000

Lasten

(b)

(- = teko rt)

541.000

-197.000
28.000

710.000

Saldo
(b-a)

(c)

(+ = o nttrekking)

-358.000

197.000
0

-555.000

(d)
Mutatie
reserve

(+ = o verscho t)

183.000

0
28.000

155.000

(e)
Overschot
bijdrage
(c+d)

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de programmabladen van de programmaverantwoording.

Totaal

Smart Governance
Bedrijfsvoering en rente
- resultaat bedrijfsvoering
- renteresultaat

Programma

(a)

VERZAMELSTAAT AFREKENING GEMEENTEN

2.173.000

0
0

2.173.000

(f)
Ontvangen
voorschot
inwonerbijdrage

183.000

0
28.000

155.000

(g)
Bijdrage
overschot

1.990.000

0
-28.000

2.018.000

(f-g)

(h)
Afrekening
inwonerbijdrage

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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A12 Registeraccountants B.V.
Traverse 1
3905 NL, Veenendaal

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het algemeen bestuur van Regio Achterhoek

A

Verklaring over de in het jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Regio Achterhoek te Doetinchem
gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over
2020 als van de activa en passiva van de Regio Achterhoek op 31
december 2020 in overeenstemming met het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en
met de in de relevante wet- en regelgeving.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
het overzicht van baten en lasten over 2020;
2.
de balans per 31 december 2020;
3.
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook
de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole
decentrale overheden (Bado) en het Controleprotocol Wet normering
topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan
zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Regio Achterhoek zoals vereist in de Wet
toezicht accountantsorganisaties (Wta) Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub
j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet
hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader
vereiste toelichting juist en volledig is.
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Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de
materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald. De bij onze
controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor
onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves,
zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNTinformatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in
het Controleprotocol WNT 2020. Wij houden ook rekening met afwijkingen
en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de
jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in
artikel 3 Bado.
Wij zijn met het algemeen bestuur een specifieke rapportage tolerantie
overeengekomen middels het controleprotocol en wij zullen aan het algemeen
bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 5.000
rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om
kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.
B
Verklaring over de in het jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de
jaarstukken andere informatie, die bestaat uit het jaarverslag, waaronder
de programmaverantwoording en de paragrafen.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële
afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis
en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins,
overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze
werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere
informatie waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de
jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur
voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het
dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand
komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de
relevante wet- en regelgeving
In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur
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noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van
die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of
de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in
staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering
financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s
kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.
Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht
op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke
regeling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controleinformatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn
materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk
of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en
hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het
Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•
het identificeren en inschatten van de risico’s
o
dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude,
o
dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van
fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand zijn gekomen,
•
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is
het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
•
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die
relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in
de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als
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•

•

•
•

doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële
rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde
afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico’s
vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controleinformatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke
regeling haar financiële risico’s kan opvangen. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de
toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de
gemeenschappelijke regeling de financiële risico’s niet kan
opvangen;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de
jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand
zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij
verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de
gemeenschappelijke regeling, rekening houdend met de invloed daarop van de
aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties
ten behoeve van de gemeenschappelijke regeling. Op basis hiervan hebben
wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten
aanzien van deze uitvoeringsorganisaties.
Wij communiceren met algemeen bestuur onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen
die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Veenendaal
A12 Registeraccountants B.V.
drs. A.F.J. van der Velden RA
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Deel IV

Uiteenzetting financiële
positie
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1. Algemene financiële
beschouwing
programmarekening
In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de exploitatierekening 2020 van de Regio
Achterhoek.

1.1 Algemene financiële beschouwing
1.1.1. Uitgangspunten programmarekening 2020
De rentevergoeding over het eigen vermogen is maximaal het rentepercentage dat is gebaseerd op
de externe rentelasten over het totaal van lang en kort aangetrokken financieringsmiddelen. De
Regio heeft geen aangetrokken financieringsmiddelen. Het rentepercentage voor toevoeging aan de
reserves is dan ook 0%.
Voor investeringen gedaan in 2020 wordt in de jaarrekening 2020 een definitief rentepercentage van
0% gehanteerd. Aangezien geen externe leningen zijn aangetrokken is de omslagrente 0% en geldt
een rentepercentage van 0% voor nieuwe investeringen.

1.1.2 Rekening 2020
Het boekjaar hebben wij afgesloten met een voordelig jaarsaldo van € 183.069 (€ 0,70 per
inwoner). De ontwikkeling van de inwonerbijdrage 2020 is als volgt te schetsen:
Omschrijving

Begroting
primair
6,71

Begroting
gewijzigd
6,71

Rekening

Saldo

6,12

-0,59

Bedrijfsvoering en rente

0,00

0,00

-0,11

-0,11

Sub-totaal bijdrage gemeenten

6,71

6,71

6,01

-0,70

Bijdrage provincie in organisatie kosten

1,55

1,55

1,55

-

Bijdrage provincie in investeringsfonds

0,52

0,52

0,52

-

Totaal

8,78

8,78

8,08

-0,70

Smart Governance

Gemeenten betalen € 6,71 per inwoner op begrotingsbasis. De provincie draagt € 2,07 per inwoner
bij. Voorgesteld wordt om van het voordelige saldo ad €183.069 (€ 0,70 per inwoner) het maximale
bedrag van € 131.387 (€ 0,50 per inwoner) toe te voegen aan het investeringsfonds, zoals besloten
in De Achterhoek werkt door 2.0. Voor het restant van het voordelige saldo ad € 51.682 wordt
voorgesteld dit eenmalig voor 2021 te bestemmen voor het opvangen van knelpunten in de formatie
als gevolg van de taakstelling van € 64.000 door de indexeringssystematiek en door het feit dat er
sprake is van twee langdurig zieken. Het voordeel is vooral ontstaan door vacatureruimte,
overschotten op overige personeelskosten (opleiding en reis-en verblijfkosten), een overschot op
lobby- en communicatiekosten en de vrijval van wachtgelden en de BWS reserve. Ook is er een
positief renteresultaat.
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1.2 Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en
voorzieningen
Voor de dekking van alle uitgaven van de Regio onttrekken wij ook middelen aan de reserves. Dit
moeten wij volgens voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) afzonderlijk zichtbaar
maken in de rekening.
De ontwikkeling van de onttrekkingen (-) en toevoegingen (+) aan reserves is als volgt te schetsen:
Omschrijving

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Smart Governance

929.000

577.000

555.000

Bedrijfsvoering en rente

-46.000

-202.000

-197.000

Totaal

883.000

375.000

358.000

Op rekening basis zijn de onttrekkingen bij smart governance lager door lagere kosten. De
toevoeging ligt redelijk in de lijn met de begroting. Bij de overige uitgaven en inkomsten is de
onttrekking uit de reserve onderhoud huisvesting lager dan begroot.
De ontwikkeling van de onttrekkingen (-) en toevoegingen (+) aan voorzieningen is als volgt te
schetsen:
Omschrijving

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Bedrijfsvoering en rente

-48.000

-48.000

-80.000

Totaal

-48.000

- 48.000

-80.000

Behalve de jaarlijkse onttrekking van wachtgelden (in 2020 €41.000) was er in het boekjaar ook een
vrijval van €39.000 in verband met een herrekening van het maximale risico op toekomstige
uitbetalingen.

1.3 Investeringen
In 2020 zijn geen nieuwe investeringen gedaan.

1.4 Incidentele baten en lasten
Volgens de BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten.
De bedragen zijn inclusief de mutaties in de reserves.

Smart Governance

Lasten
1.891.000

Baten
2.563.000

Bedrijfsvoering en rente
Totaal

197.000
2.088.000

28.000
2.591.000
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2. FORMATIEPLAN 2020
Werkelijke
formatie
2019

Geraamde
Formatie
2020

Werkelijke
formatie
31-12-2020

Geraamde
loonsom
na wijziging
2020

Werkelijke
loonsom
2020

13,32

16,00

15,86

1.242.000

1.230.000

Ondersteuning

4,06

3,75

4,06

272.000

263.000

Termijngebonden taken (BWS)

0,42

0,42

-

21.000

20.000

17,80

20,17

19,92

1.535.000

1.513.000

2,65

-

3,11

255.000

255.000

20,45

20,17

23,03

1.790.000

1.768.000

Beleidsproduct

Smart Governance

Sub-totaal
Projecten
Totaal

Toelichting formatieomvang
Smart Governance specificatie vacatureruimte 31 december 2020:
Programmaregisseur
Programma/projectmedewerker
Ondersteuner Griffie/Duitsland
Medewerker communicatie
Totaal

-0,06
0,61
1
-1,41
0,14

fte
fte
fte
fte
fte

(inhuur/budget grensoverschrijdende activiteiten)
(waarvan 0,63 fte Regiomarketing vanaf 2021)

Kostenplaats Ondersteuning
Per 31 december is sprake van vacatureruimte junior adviseur financiën (0,02 fte), vacature
secretaresse (0,17 fte) en tijdelijke invulling archiefmedewerker (- 0,50 fte). Per saldo een overschot
van 0,31 fte.

Projecten specificatie formatie per 31 december 2020:
Projectleider RES
Projectleider/-medewerker SmartHub
Medewerker ondersteunend vermogen O&A
Medewerkers Regiodeal
Totaal

1,00
1,28
0,22
0,61
3,11

fte
fte
fte
fte
fte

Wachtgelders/boventalligen
De Regio heeft 2 wachtgelders die beiden voor rekening van de Regio (wachtgeldreserve) komen.

Toelichting loonsom
De geraamde loonsom in de primaire begroting 2020 bedroeg € 1.771.000 (exclusief wachtgelders).
Gedurende het jaar is € 168.500 overgeheveld naar budget ten behoeve van inhuur personeel. De
tijdelijke inhuur betreft met name de tijdelijke inhuur in verband met ziekte. In totaal is er sprake
van een positief saldo van € 22.000. Dit is als volgt te verklaren:
Totaal

Kosten in €
Vacatures

-29.000
6.000

Fuwa/gratificatie

0

Loonkosten tijdelijk

1.000

Overig (stagevergoedingen)
Totaal kosten

-22.000
70

3

71

Totaal exploitatie (exclusief kostenplaats bedrijfsvoering)
Kostenplaats bedrijfsvoering
Totaal baten Regio achterhoek

Smart Governance
Renteresultaat

Baten

Volgnummer en omschrijving

Totaal exploitatie (exclusief kostenplaats bedrijfsvoering)
Kostenplaats bedrijfsvoering
Totaal lasten Regio achterhoek

Smart Governance
Renteresultaat

Lasten

Volgnummer en omschrijving
organisatie

4.614.523

4.614.523
0

0

0
0

organisatie

(incl regionale
samenwerking)

0.4
Ondersteuning

0.1

317.389

317.389
0

Bestuur

3.681.751

3.681.751
0

(overhead)

(incl regionale
samenwerking)

0.4
Ondersteuning

0.1
Bestuur

TAAKVELDEN 2020 PER PROGRAMMA

0.5

31.263

0
31.263

Treasury

0.5

3.320

0
3.320

Treasury

0.8

95.167

95.167
0

en lasten

baten

overige

0.8

0

0
0

en lasten

baten

overige

7.3

0

0
0

afval

7.3

0

0
0

afval

4.740.953
387.849
5.128.802

4.709.690
31.263

Subtotaal

4.002.460
584.575
4.587.035

3.999.140
3.320

Subtotaal

0.10

Resultaat

672.951
197.196
870.147

672.951
0

reserves

mutaties

0.10

1.228.845

1.228.845
0

reserves

mutaties

0.11

Totaal

5.446.424
585.045
6.031.469

5.415.161
31.263

Totaal

5.446.424
585.045
6.031.469

5.415.161
31.263

183.069 positief

32.520

32.520
0

lasten

baten en

resultaat

0.11

215.119
470
215.589

187.176
27.943

lasten

baten en

resultaat

72
28.898

Winterswijk

2.018.248
6,12
1,56
0,52

Bijdrage per inwoner gemeenten (incl btw)

Bijdrage provincie in organisatie kosten
Bijdrage provincie in investeringsfonds

408.765

176.999

241.783

181.954

352.645

221.755

268.898

165.448

Smart
Governance

262.774

Totaal

Provincie Gelderland in organisatiekosten

39.475

57.575

Doetinchem

Oude IJsselstreek

36.205

Bronckhorst

29.707

43.902

Berkelland

Oost Gelre

27.012

per 1/1/19

Aantal
inwoners

Aalten

Naam gemeente

0,00

-470

-52

-71

-53

-103

-65

-79

-48

Bedrijfsvoering

-0,11

-27.943

-3.073

-4.198

-3.159

-6.122

-3.850

-4.668

-2.872

Rente
resultaat

4. VERZAMELSTAAT BIJDRAGE PER GEMEENTE 2020

1.989.835

408.765

173.875

237.515

178.742

346.420

217.840

264.151

162.527

Totaal
ongewijzigd
beleid

Werkelijke
totalen

1,55
0,52

6,01

6,01

6,01

6,01

6,01

6,01

6,01

6,01

Totaal per
inwoner

2020

1,55
0,52

6,71

2.172.904

408.765

194.007

265.016

199.439

386.531

243.063

294.737

181.346

Begroot
2020

-0,70

-183.069

0

-20.133

-27.501

-20.696

-40.111

-25.223

-30.586

-18.819

Afrekening
2020

ookvrij
lege
teck

Status
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
ten
Gereed
laire economie
In uitvoering
nderneemt Duurzaam (MKB-aanpak)In uitvoering
In uitvoering
rgie Strategie (RES)
In uitvoering
portefeuillestrategie 1e tranche
In uitvoering
ekomstbestendig ondernemerschapIn uitvoering
e Achterhoek
In uitvoering
ingloop (VKA)
In uitvoering
rum de Marke
In uitvoering
nniswerkplaats (GLKWP)
In uitvoering
hterhoek
In uitvoering
s
In uitvoering
oncept (procesbegeleider)
In uitvoering
en innovatiesysteem - crossovers In uitvoering
elopment
In uitvoering
n energieneutrale woning
In uitvoering
hterhoek
In uitvoering
al Education Regio Achterhoek (STERIn uitvoering
s Centre inclusief innovatievouchers
In uitvoering
holder - Achterhoek in Beweging Gereed
se 1a
Gereed
portefeuillestrategie 2e tranche
In uitvoering
engoed Benutten
In uitvoering
omstgericht retailmanagement
In uitvoering
kantoorruimte Keppelseweg Doetin
In uitvoering
oningmarktregisseur
In uitvoering
tgoedmonitor Achterhoek
In uitvoering
ar tijdelijk wonen in kleine kernen In uitvoering
enwonen in de Kattenberg
In ontwikkeling
In ontwikkeling
ivierduinen
In ontwikkeling
In uitvoering
erstof in Bronckhorst
In uitvoering
eede fase N18 - 2019
In uitvoering

hoek is hét open innovatiesysteem
eve vakman/vakvrouw van de
en implementeert de productie van
hoek is dé stage- en afstudeerregio
rbeidsmarkt benut (vervangings- en
eert een inclusieve arbeidsmarkt
verschrijdende samenwerking is
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*

*
*

*
*
*
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*
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*
*
*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*
*
*
*
*

Smart werken en Innovatie
1A
1B
1C

*
*

*
*

*

*

*

*
*

1D

*

*

*
*

*

*

*

*

Onderwijs en Arbeidsmarkt
2A
2B
2C

Smart Economy

*

*

*

*

*

*

*

Mobiliteit en Bereikbaarheid
3A
3B
3C
4A

3a - In de Achterhoek is vervoer energieneutraal in 2030
3b - De hoofd-, regionale en lokale infrastructuur is op orde
3c - Er zijn slimme vervoersvoorzieningen (telefoon + internet)
4a - De woningvoorraad beweegt mee
4b - Duurzame en levensloopbestendige woningvoorraad
4c - Leegstaand vastgoed is getransformeerd of gesloopt
4d - Er zijn nieuwe en bijzondere manieren van wonen
4e - De leefbaarheid blijft op peil

*

*
*

*

*
*

*
*

*

*

*

*
*
*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

Wonen en Vastgoed
4B
4C
4D

*

*

*

*

*

*

*

4E

Smart Living

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*
*
*
*
*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

Circulaire Economie en Energietransitie De gezondste regio
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
*
*

5a - De Achterhoek is energieneutraal
5b - De Achterhoek is koploper gebleven in kringlooplandbouw
5c - Bedrijventerreinen zijn efficiënt werkende ecosystemen en zijn zelfvoorzienend
5d - In de Achterhoek wordt circulair omgegaan met vastgoed en infrastructuur
6a - De Achterhoek is de gezondste regio van Nederland door preventie en zorginnovatie
6b - Achterhoekers zijn zelf (langer) verantwoordelijk voor hun gezondheid
6c - Er is een netwerk van gezondheids- en ondersteunende diensten beschikbaar

Doorontwikkeling ZOOV op maat
In uitvoering
Opschaling Netmobiel 2020
In uitvoering
Businessplan Achterhoek Deelvervoer CoöperatieIn uitvoering
Digitaliseringsopgave mobiliteitsdata AchterhoekIn uitvoering
Werkgeversaanpak Achterhoek mobiliteitsmakelaIn uitvoering
Leven Lang Ontwikkelen
In uitvoering
KLasse! in de Achterhoek
In uitvoering
Toolbox Statushouders
In uitvoering
Pilot zelfredzaamheids route (Z-route)
In ontwikkeling
Smart Business Center +
In uitvoering
SmartHub Industry Incubator (SHII)
In uitvoering
Naoberkrediet 2.0
In uitvoering
Zon op erf - demonstratiefase
In uitvoering
SMAAS Achterhoek
In uitvoering
Achterhoek Verbindt
In uitvoering
Onverwachte Hoek
In uitvoering
De zachte landing
In uitvoering
Achterhoek 2020 Jong
In uitvoering
Achterhoek Open Innovatieprijs
In uitvoering
Asbesttrein fase 1B
In uitvoering
Move2Social Achterhoek
In ontwikkeling
Preventie Akkoord Achterhoek
In uitvoering
Biobased Kennisontwikkelcentrum InnovatieregioIn uitvoering
PilotTransformatievisie Oudestraat Neede 2030 In uitvoering
Uuthuuskes
In ontwikkeling
Duurzame Eiwitproductie Achterhoek
In uitvoering
Leefsamen Achterhoekse woningcorporaties
In uitvoering
Campus Achterhoek - vooronderzoek
Gereed
Asbesttrein fase 1a-1
Gereed
Slim Samenreizen Achterhoek fase 1
Gereed
3D Printertraining
Gereed
MINT
In uitvoering
MKB-deal
In uitvoering
Achterhoek Monitor thema Gezondste Regio
In uitvoering
Spreek je buurtaal
In uitvoering
Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling
In uitvoering
Onderzoek Traineeships Achterhoek
In uitvoering
Werken aan toekomstgerichte erven in de Achterh
In uitvoering
Ondermijning in zicht
In uitvoering
Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Groenkrach
In uitvoering
Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Zonnig Zieu
In ontwikkeling
Buslijn Aalten-Bocholt
In uitvoering
GROS: Grensoverschrijdend ondernemen, werkenIn uitvoering

1a - De Achterhoek is hét open innovatiesysteem
1b - De inventieve vakman/vakvrouw van de
1c - Ontwikkelt en implementeert de productie van
1d - De Achterhoek is dé stage- en afstudeerregio
2a - Talenten arbeidsmarkt benut (vervangings- en
2b - Er functioneert een inclusieve arbeidsmarkt
2c - De grensoverschrijdende samenwerking is
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3b - De hoofd-, regionale en lokale infrastructuur is op orde
3c - Er zijn slimme vervoersvoorzieningen (telefoon + internet)
4a - De woningvoorraad beweegt mee
4b - Duurzame en levensloopbestendige woningvoorraad
4c - Leegstaand vastgoed is getransformeerd of gesloopt
4d - Er zijn nieuwe en bijzondere manieren van wonen
4e - De leefbaarheid blijft op peil
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Circulaire Economie en Energietransitie De gezondste regio

5a - De Achterhoek is energieneutraal
5b - De Achterhoek is koploper gebleven in kringlooplandbouw
5c - Bedrijventerreinen zijn efficiënt werkende ecosystemen en zijn zelfvoorzienend
5d - In de Achterhoek wordt circulair omgegaan met vastgoed en infrastructuur
6a - De Achterhoek is de gezondste regio van Nederland door preventie en zorginnovatie
6b - Achterhoekers zijn zelf (langer) verantwoordelijk voor hun gezondheid
6c - Er is een netwerk van gezondheids- en ondersteunende diensten beschikbaar
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Te nemen besluit
Vaststellen regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer
Waarom dit voorstel en wat is het effect
De geldigheid van de huidige bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer zijn verlopen. Door de
geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer wordt weer voldaan aan de regeling
bodemkwaliteit en Besluit bodemkwaliteit. Daardoor wordt regionaal invulling gegeven aan
verantwoord en duurzaam bodembeheer. Voor beleid en uitvoering over de bodemkwaliteitskaart
en nota bodembeheer wordt reeds jaren samengewerkt in Achterhoeks verband.
Met het vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer wordt het volgende
mogelijk gemaakt:

De gemeenten hun grondstromenbeleid, dat praktisch uitvoerbaar, milieuhygiënisch
verantwoord en transparant is, optimaliseren;

Meer grondstromen kunnen plaatsvinden zonder dat voorafgaand de kwaliteit van de grond
moet worden onderzocht. Voor de gemeenten en derden kunnen besparingen worden
gerealiseerd in uitvoeringstijd en -kosten;

Meer toepassingslocaties beschikbaar komen om vrijkomende grond milieuvriendelijk te
hergebruiken;

Het gebruik en de aankoop van primaire én secundaire bouwstoffen (bijvoorbeeld zand uit
zandwinputten of grond van een grondbank) wordt verminderd;

De druk op het wegennet, de uitstoot van uitlaatgassen en fijnstof en het gebruik van
energie wordt verminderd (grond hoeft minder ver te worden getransporteerd, geen extra
productie door grondverwerker).
Argumentatie
Door de regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer vast te stellen:
1.1. Wordt voldaan aan artikel 53 van het Besluit bodemkwaliteit en artikel 4.3.5, lid 2 van de
Regeling bodemkwaliteit
1.2. Wordt de basis gelegd voor duurzaam bodembeheer en het kostenefficiënt toepassen van
grond
1.3. Is er binnen de regio Achterhoek een uniform en transparant beleid ten aanzien van
grondtoepassingen
Kanttekeningen en risico’s
Er zijn geen kanttekeningen of risico’s te benoemen. Door vaststelling van de regionale
bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer wordt grondverzet eenvoudiger en worden kosten
bespaard.
In te vullen door Griffie:
Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 bespreekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0
stemmen voor,
stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen

Financiën
Provincie Gelderland heeft voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer
een subsidie gegeven van € 10.000,-. De resterende kosten (ca. € 30.000,-) zijn gedragen door
de tien regiogemeenten.
Communicatie
Berkelland stelt de regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer vast. Met dit besluit
wordt hergebruik van grond gestimuleerd en wordt regionaal invulling gegeven aan verantwoord
en duurzaam bodembeleid.
Initiatief, participatie en rol gemeente
De regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer zijn door de tien regiogemeenten
samen opgesteld. De conceptversies zijn voorgelegd aan Waterschap Rijn en IJssel en
Waterschap Vallei en Veluwe. Op 7 januari 2021 is de regionale bodemkwaliteitskaart en nota
bodembeheer gepresenteerd aan medewerkers van diverse gemeenten, adviesbureaus,
hoveniers, loonbedrijven, grondverzetbedrijven, aannemers etc. Deze online bijeenkomst is door
105 mensen gevolgd.
De regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer regio Achterhoek zijn gedurende 6
weken ter inzage gelegd voor (inspraak)reacties. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Ook bij de
andere betrokken gemeenten en waterschappen zijn geen zienswijzen binnen gekomen. Iedere
gemeente stelt nu afzonderlijk de bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer vast voor haar
grondgebied.
Na vaststelling zijn de kaarten raadpleegbaar op de website van het Bodemloket, op de websites
van de deelnemende gemeenten en op de website van de Omgevingsdienst regio Achterhoek.
Planning en evaluatie
Daags na vaststelling van de regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer wordt deze
van kracht. De ervaringen van de voorgaande bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer zijn
meegenomen in deze actualisatie. Indien nodig worden belangrijke beleidswijzigingen in de
toekomst opgenomen in het bodembeleid.
Alternatieven
Niet van toepassing
Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering

:

22-06-2021

De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27-04-2021;
besluit:

Vaststellen van de regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 22-06-2021
de griffier,

de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel
Onderwerp

:

Regionale regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer

Inleiding
De bodemkwaliteitskaart wordt gebruikt voor het toepassen van grond. De regels voor het
toepassen van grond zijn uitgewerkt in de nota bodembeheer. Het doel van de nota
bodembeheer is:

Het stellen van regels voor duurzaam en efficiënt hergebruik van vrijkomende grond in de
regio;

Het beleidsmatig verankeren van bodembeleid.
Wanneer aan de regels van de beleidsnota wordt voldaan, mag grond zonder partijkeuring
worden toegepast. Deze aanpak scheelt tijd en geld. De toetsing aan de spelregels doet de
Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).
Het gezamenlijk opstellen van de bodemkwaliteitskaart met nota bodembeheer staat borg voor
een uniform en transparant beleid binnen de regio Achterhoek. Niet alleen de gemeenten zelf
hebben baat bij een bodemkwaliteitskaart. Ook andere partijen zoals projectontwikkelaars,
aannemers en loonwerkers kunnen hiervan profiteren.
Geldigheid bodembeleid
Hergebruik van grond en baggerspecie is sinds 1 juli 2008 geregeld in het Besluit bodemkwaliteit
en in de Regeling bodemkwaliteit. Het Besluit kent een landelijk beleidskader (= generiek) en
geeft tevens de mogelijkheid aan gemeenten om lokaal gebiedsgericht beleid voor grondverzet
vast te stellen (= gebied specifiek).
Het gebied specifieke beleid wordt vastgesteld in de nota bodembeheer. In artikel 4.3.5, lid 2 van
de Regeling bodemkwaliteit is aangegeven dat een bodemkwaliteitskaart een geldigheidsduur
heeft van maximaal 5 jaar. Artikel 53 Besluit bodemkwaliteit geeft aan dat gebied specifiek
bodembeleid eens in de 10 jaar moet worden beoordeeld of deze moet worden herzien. Het
vaststellen van de Nota bodembeheer is de bevoegdheid van de gemeenteraad op grond van
artikel 44 van het Besluit bodemkwaliteit.
De geldigheid van de bodemkwaliteitskaart van Lochem en de regio Achterhoek (gemeente
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en
Winterswijk) is reeds verlopen. De bodemkwaliteitskaart van Zutphen verloopt in 2022. Als
onderdeel van de bodemkwaliteitskaart wordt ook de geactualiseerde bodemfunctieklassenkaart
opnieuw vastgesteld. Met het actualiseren van de regionale bodemkwaliteitskaart en nota
bodembeheer wordt aan de voorwaarden uit Artikel 53 van het Besluit bodemkwaliteit en artikel
4.3.5 lid 2 van de regeling bodemkwaliteit voldaan.
In de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart is voor de hele regio Achterhoek aan de hand van
beschikbare bodemonderzoeken opnieuw de (chemische) bodemkwaliteit doorgerekend. Hierbij
is gebruik gemaakt van in de afgelopen jaren verzamelde gegevens over de bodemkwaliteit.
Doordat er meer data beschikbaar en gebruikt is, is de betrouwbaarheid van de informatie op de
kaarten verbeterd.
PFAS opgenomen in bodembeleid
Op 8 juli 2019 is een tijdelijk handelingskader in werking getreden voor hergebruik van PFAShoudende grond en baggerspecie. PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Op 29
november 2019 zijn de voorlopige landelijke achtergrondwaarden vastgesteld. Deze zijn op 2 juli
2020 aangepast. De initiatiefnemers van grondverzet moeten de kwaliteit voor wat betreft PFASverbindingen inzichtelijk maken voor grond en baggerspecie, die op of in de landbodem of in het
oppervlaktewater wordt toegepast. Het vaststellen van de kwaliteit voor PFAS gaat meestal met
een partijkeuring en kan in sommige gevallen door middel van een verkennend onderzoek.
Door de bodemkwaliteitskaart uit te breiden met PFAS, kan meer grondverzet plaatsvinden op
basis van de bodemkwaliteitskaart en is een partijkeuring niet altijd meer nodig. Dit bespaart geld
en tijd. De regionale bodemkwaliteitskaart is dan ook uitgebreid met PFAS.
De belangrijkste wijzigingen:
De grootste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande bodemkwaliteitskaarten zijn:





Het uitbreiden van de regio Achterhoek met de gemeenten Lochem en Zutphen;
Een eenduidiger beleid voor grondverzet binnen de regio Achterhoek, door het hebben van
één bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer voor de regio;
Toevoegen van PFAS aan het stoffenpakket.

De volgende bijlagen zijn toegevoegd:
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Samenvatting
Inleiding
De nota bodembeheer voor de regio Achterhoek is een gemeenschappelijke nota van de
gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre,
Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen. In deze nota bodembeheer staat welke
mogelijkheden er zijn voor het toepassen en hergebruiken van grond en baggerspecie. De nota
bodembeheer geeft regels en richtlijnen voor iedereen die bij het voorbereiden van projecten of
het uitvoeren van bodemwerken rekening moet houden met de kwaliteit van de bodem. Deze
nota bodembeheer is bedoeld voor professionele partijen.
Deze nota bodembeheer heeft 2 doelen:
1. Het stellen van regels voor duurzaam en efficiënt hergebruik van vrijkomende grond in de
regio.
De Omgevingswet die naar verwachting in 2022 inwerking treedt, richt zich op het
duurzaam en efficiënt beheren en gebruiken van de bodem en de ondergrond. Met deze
nota bodembeheer wordt hierop ingespeeld. Door niet meer per gemeente naar de bodem
te kijken, maar in de grotere regio, vinden grondstromen soepeler en dus efficiënter hun
weg. Dit levert bijkomstige voordelen op: minder transport (winst voor milieu), bijdragen aan
de circulaire economie en verbeteren van de omgevingskwaliteit.
Verder zullen de administratieve en de financiële lasten voor burgers, bedrijfsleven en
overheid verminderen.
2. Het beleidsmatig verankeren van bodembeleid.
Het beleidsmatig verankeren van het bodembeleid komt erop neer dat voor de activiteiten
grondverzet en bodemsanering zo eenduidig mogelijk wordt beoordeeld. Dit maakt het
beleid helder voor burgers en bedrijven in de regio en voor bedrijven die binnen de regio
werkzaamheden in de bodem uitvoeren.
Voordat werkzaamheden of maatregelen op of aan de bodem worden uitgevoerd, is een
milieuhygiënische verklaring nodig. Een milieuhygiënische verklaring is een bewijsmiddel
dat de kwaliteit van de grond aantoont.
Om deze doelen te realiseren hebben de gemeenten een nieuwe bodemfunctieklassenkaart,
een nieuwe bodemkwaliteitskaart en deze nota bodembeheer opgesteld. De kaarten zijn de
instrumenten bij de uitvoering van het bodembeleid. De voorbije jaren is binnen de gemeenten
ervaring opgedaan met het gevoerde grondstromenbeleid. Deze ervaringen zijn bij het opstellen
van deze nota bodembeheer geïnventariseerd. Het beleid dat als positief is ervaren blijft
gehandhaafd, verder is voor de optimalisering beleid aangepast of nieuw beleid geïntroduceerd.
Met de nieuwe bodemfunctieklassenkaart, de nieuwe bodemkwaliteitskaart en deze nota
bodembeheer worden de eerder bestuurlijk vastgestelde bodemkwaliteitskaarten en nota’s
bodembeheer vervangen.
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Gemeentelijk beleid
In de onderstaande tabel is het (gebiedsspecifieke) regionale beleid weergegeven waarbij is
aangegeven of het beleid een voorzetting of een aanpassing van het tot nu toe gevoerde beleid
dan wel nieuw beleid is.
Beleidsonderwerp

Voortzetting

Aanpassing

Nieuw

beleid

beleid

beleid

Het uitbreiden van het gemeentelijke bodembeheergebied tot de
gemeentelijke grondgebieden van de gemeenten Aalten,

✓

Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost
Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen (zie § 2.4)
Het accepteren van de bodemkwaliteitskaarten van de regio’s
Twente en Arnhem en de gezamenlijke bodemkwaliteitskaart van

✓

de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst als
bewijsmiddel bij het toepassen van grond (zie § 2.4)
Het verruimen van regels voor het hergebruik van grond in en uit

✓

geasfalteerde gemeentelijke wegen in het buitengebied (incl.
bermen; zie § 2.5.2)
Het verruimen van regels voor het hergebruik van grond in
aangewezen gebieden met de bodemfunctieklasse ‘Industrie’

✓

(zie § 2.5.3)
Het verruimen van regels voor het hergebruik van grond in
aangewezen gebieden met de bodemfunctieklasse ‘Wonen’ in de

✓

gemeente Aalten (zie § 2.5.4)
Het stellen van regels en eisen voor het hergebruik van nature
arseenhoudende grond (zie § 2.5.5)
Het stellen van (strengere) regels bij het toepassen van grond in
het plangebied Noorderhaven-Spoorzone in Zutphen (zie § 2.5.6)
Het stellen van regels bij het hergebruik van grond op het
noordelijk industrieterrein De Mars in Zutphen (§ 2.5.7)
Het verruimen van regels bij het toepassen van grond in de
bodemkwaliteitszone ‘Gebieden met diffuus verhoogde gehalte

✓
✓
✓
✓

bestrijdingsmiddelen’ (zie § 2.5.8)
Het stellen van strengere regels voor het hergebruik van grond uit
de bodemkwaliteitszone ‘Gebieden met diffuus verhoogde gehalte

✓

bestrijdingsmiddelen’ (zie § 2.5.8)
Het stellen van strengere eisen bij het toepassen van grond op
onverharde kinderspeelplaatsen en moes-/volkstuin(complex)en

✓

(zie § 2.5.9)
Het onder voorwaarden verruimen van regels bij het toepassen van
grond voor een betere bovenafdichting van oude stortplaatsen (zie

✓

§ 2.5.10)
Het stellen van strengere regels voor het toepassen van PFAShoudende grond in gebieden met de toepassingseis
kwaliteitsklasse ‘Wonen’ of ‘Industrie’ (zie § 2.5.11)
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✓

Beleidsonderwerp

Voortzetting

Aanpassing

Nieuw

beleid

beleid

beleid

Het stellen van strengere regels bij het toepassen van grond met

✓

bijmenging van bodemvreemd materiaal, waaronder onbewerkt
hout, steenachtige materialen en plastic (zie § 2.6)
Het stellen van regels bij het toepassen van grond met

✓

asbestverdacht/-houdend materiaal op gevoelig bodemgebruik dat
in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd (zie § 2.7)
Het verruimen van de regels voor het toepassen van grond uit de
bodemlaag dieper dan 2 meter beneden het maaiveld (zie § 2.8)

✓

Het stellen van strengere eisen voor grond uit gebieden waarvan

✓

de gemeenten de bodemkwaliteitskaart hebben geaccepteerd als
bewijsmiddel bij grondverzet (zie § 2.9)
Het stellen van strengere eisen voor grond uit gebieden waarvan
de gemeenten de bodemkwaliteitskaart niet heeft geaccepteerd als

✓

bewijsmiddel bij grondverzet (zie § 2.9)
Het verruimen van de regels bij de tijdelijke uitname van grond bij

✓

graafwerkzaamheden (zie § 2.10)
Het gebruik van de bodemkwaliteitskaart bij bodembedreigende

✓

activiteiten (bij de interpretatie van een eindsituatie-onderzoek als
geen nulsituatie-onderzoek beschikbaar is; zie § 2.11)
Het toepassen van grond uit een oude categorie-1 werk (zie
§ 2.12)

✓

Het voorkomen van verspreiding van plaagsoorten (flora, zoals de
Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw; zie § 2.13)
De geldigheidsduur van een uitgevoerd onderzoek (zie § 2.14)
Het gebruik van de ontgravings- en toepassingskaart als al een
kwaliteitsonderzoek is uitgevoerd (zie § 2.15)
Het stellen van regels voor het opstellen van een
grondstromenplan bij projecten (zie § 2.17)
Het verruimen van de regels voor meldplicht bij het tijdelijk opslaan
van grond voorafgaand aan de definitieve toepassing (zie § 2.18)
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✓
✓
✓
✓
✓

Beoogd effect
Met het vaststellen van het bodembeleid wordt gefaciliteerd dat:
• de gemeenten haar milieuvriendelijk grondstromenbeleid, dat praktisch uitvoerbaar,
milieuhygiënisch verantwoord en transparant is, optimaliseren;
• meer grondstromen kunnen plaatsvinden zonder dat voorafgaand de kwaliteit van de grond
moet worden onderzocht. Voor de gemeenten en derden kunnen besparingen worden
gerealiseerd in uitvoeringstijd en -kosten;
• meer toepassingslocaties beschikbaar komen om vrijkomende grond milieuvriendelijk te
hergebruiken;
• het gebruik en de aankoop van primaire én secundaire bouwstoffen (bijvoorbeeld zand uit
zandwinputten of grond van een grondbank) wordt verminderd;
• de druk op het wegennet, de uitstoot van uitlaatgassen en fijnstof en het gebruik van
energie wordt verminderd (grond hoeft minder ver te worden getransporteerd, geen extra
productie door grondverwerker).
Financiën
Het grondstromenbeleid heeft voor de gemeenten geen nadelige financiële gevolgen. Met het
beleid kunnen voor de gemeenten en derden besparingen worden gerealiseerd bij:
• onderzoekskosten voor de toe te passen grond en de ontvangende bodem en bij het
toepassen van grond en baggerspecie;
• transport-, reinigings- en/of stortkosten van vrijkomende grond;
• aanschafkosten voor de toe te passen primaire grondstoffen (zand uit zandwinputten) en
secundaire grondstoffen (bijvoorbeeld grond van een grondbank).
Communicatie
De mogelijkheden voor het toepassen van grond en baggerspecie, worden door de gemeenten
digitaal gepresenteerd op de gemeentelijke websites en die van de Omgevingsdienst
Achterhoek Hiermee wordt al vooruitgelopen op één van de doelstellingen van de
Omgevingswet die naar verwachting in 2022 in werking treedt.De kaarten van deze nota
bodembeheer zijn ook raadpleegbaar op de website van het Bodemloket:
http://www.bodemloket.nl/kaart, een initiatief van gemeenten, provincies en het Rijk.
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1

Inleiding

In de teksten zijn blauw gekleurde literatuurverwijzingen opgenomen. Deze zijn opgenomen bij
de bronvermeldingen op de bladzijden 45 t/m 47 van deze nota bodembeheer.
1.1

Algemeen

De nota bodembeheer voor de regio Achterhoek is een gemeenschappelijke nota van de
gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre,
Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen (hierna aangeduid als ‘de gemeenten’). In deze nota
bodembeheer staat welke mogelijkheden er zijn voor het toepassen en hergebruiken van grond
en baggerspecie. De nota bodembeheer geeft regels en richtlijnen voor iedereen die bij het
voorbereiden van projecten of het uitvoeren van bodemwerken rekening moet houden met de
kwaliteit van de bodem. Deze nota bodembeheer is bedoeld voor professionele partijen.
Deze nota bodembeheer heeft 2 doelen:
1. Het stellen van regels voor duurzaam en efficiënt hergebruik van vrijkomende grond in de
regio.
De Omgevingswet die naar verwachting in 2022 inwerking treedt, richt zich op het
duurzaam en efficiënt beheren en gebruiken van de bodem en de ondergrond. Met deze
nota bodembeheer wordt hierop ingespeeld. Door niet meer per gemeente naar de bodem
te kijken, maar in de grotere regio, vinden grondstromen soepeler en dus efficiënter hun
weg. Dit levert bijkomstige voordelen op: minder transport (winst voor milieu), bijdragen aan
de circulaire economie en verbeteren van de omgevingskwaliteit.
Verder zullen de administratieve en de financiële lasten voor burgers, bedrijfsleven en
overheid verminderen.
2. Het beleidsmatig verankeren van bodembeleid.
Het beleidsmatig verankeren van het bodembeleid komt erop neer dat voor de activiteiten
grondverzet en bodemsanering zo eenduidig mogelijk wordt beoordeeld. Dit maakt het
beleid helder voor burgers en bedrijven in de regio en voor bedrijven die binnen de regio
werkzaamheden in de bodem uitvoeren.
Voordat werkzaamheden of maatregelen op of aan de bodem worden uitgevoerd, is een
milieuhygiënische verklaring nodig. Een milieuhygiënische verklaring is een bewijsmiddel
dat de kwaliteit van de grond aantoont.
1.2

Formuleren duurzaam en efficiënt grondstromenbeleid

Om deze doelen te realiseren hebben de gemeenten een nieuwe bodemfunctieklassenkaart[1],
een nieuwe bodemkwaliteitskaart[1] en deze nota bodembeheer opgesteld.
Met de nieuwe bodemfunctieklassenkaart, de nieuwe bodemkwaliteitskaart en deze nota
bodembeheer worden de eerder bestuurlijk vastgestelde bodemkwaliteitskaarten en nota’s
bodembeheer[2] vervangen.
Bij allerlei graafwerkzaamheden en bewerkingen van de (water)bodem komt grond en
baggerspecie vrij. De regelgeving voor het tijdelijk opslaan en het hergebruik of toepassen van
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grond en baggerspecie valt onder het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit[3] [4] (hierna
aangeduid als 'het Besluit' en 'de Regeling').
Het grondstromenbeleid moet praktisch uitvoerbaar, milieuhygiënisch verantwoord en
transparant zijn. Hiermee wordt vorm gegeven aan het milieuvriendelijk en verantwoord
hergebruik, toepassing en tijdelijke opslag van grond en baggerspecie in de gemeenten. Er zijn
vier motieven voor het duurzaam en verantwoord grondstromenbeleid:
1. Een ‘standstill’ voor de bodemkwaliteit op het niveau van het bodembeheergebied (zie
§ 2.3).
2. Beperking van het gebruik en aankoop van primaire en secundaire grondstoffen (aanvoer
en gebruik van zand uit zandwinputten of grond van een grondbank).
3. Kostenbesparing (minder onderzoekskosten bij grondverzet en verwerkingskosten bij
vrijkomende grond).
4. Minder grondtransportbewegingen en energiebesparing (minder druk op het wegennet,
minder uitstoot van fijnstof en CO2 en minder grondverwerking).
Deze nota bodembeheer geeft aan hoe vrijgekomen grond en baggerspecie
(hierna tezamen aangeduid als 'grond') op en in de landbodem van de gemeenten kan en
mag worden opgeslagen (tijdelijk), hergebruikt of toegepast. De bodemfunctieklassen- en
bodemkwaliteitskaart zijn de instrumenten bij de uitvoering van het duurzame en efficiënte
grondstromenbeleid. Op de bodemfunctieklassenkaart zijn de functies ‘Wonen’ en ‘Industrie’
weergegeven. Ook is overig landgebruik zoals landbouw, natuur en oppervlaktewater op de
kaart weergegeven. De bodemkwaliteitskaart geeft voor de gemeenten de te verwachten
chemische bodemkwaliteit aan van voor bodemverontreiniging niet-verdachte locaties voor de
bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 2 meter diepte.
De gemeenten hebben binnen de mogelijkheden van het Besluit, gebiedsspecifiek beleid
opgesteld. Bij het gebiedsspecifieke beleid is een afweging gemaakt tussen enerzijds de risico’s
voor bodemverontreiniging en behoud van de bestaande bodemkwaliteit en anderzijds de
mogelijkheden voor hergebruik of toepassing van grond binnen de gemeenten.
De kaarten en de nota bodembeheer zijn niet afzonderlijk van elkaar te gebruiken.
1.3

Beleidsmatige verankering van het bodembeleid

Bij bodembeleidsonderdelen zoals het hergebruik van grond, bodemsanering en activiteiten
zoals bouwen en ruimtelijke planvorming wordt, zoveel als mogelijk binnen de wet- en
regelgeving gestreefd naar één uniform ambitieniveau en eenzelfde
bodemkwaliteitsdoelstelling. Een dergelijk beleid is helder en eenduidig.
In de voorgaande jaren hebben gemeenten al bodembeleid in uitvoering gehad dat ingaat op de
voornoemde bodembeleidsonderdelen. Hierbij is zoveel als mogelijk binnen de wet- en
regelgeving één uniform ambitieniveau en eenzelfde bodemkwaliteitsdoelstelling nagestreefd.
Een dergelijk beleid is helder en eenduidig voor de burgers en bedrijven.
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De provincie Gelderland heeft met de Beleidsnota “De Gelderse wegwijzer door bodemland” [5]
als Gelders bevoegde gezag Wet bodembescherming[6] (samen met de gemeenten Arnhem en
Nijmegen) een praktische handleiding gegeven voor de uitvoering van bodemtaken en
toetsingskader voor de uitvoering van onderzoek, sanering en nazorg binnen Gelderland. De
Gelderse wegwijzer is een voortzetting van het in 2003 ingezette en in 2008 geactualiseerde
beleid. De wegwijzer bevat tevens een aantal beleidsregels in het kader van de Algemene wet
bestuursrecht[7] (Awb), artikel 4:81.
Ten slotte is in deze nota bodembeheer aansluiting gezocht met andere beleidsterreinen: het
Besluit en de Regeling bodemkwaliteit en het Activiteitenbesluit[8]. Vanwege andere wet- en
regelgeving kunnen bij grondverzet (ontgraven en toepassen van grond) nog aanvullende
voorwaarden worden gesteld.
In de volgende hoofdstukken en paragrafen wordt het beleid in deze nota bodembeheer, waar
nodig, nader toegelicht.
1.4

Afbakening nota bodembeheer

1.4.1 Bevoegd gezag
In de meeste situaties is bij het hergebruik/toepassen van grond op of in de landbodem, de
activiteit bouwen en de activiteit ruimtelijke planvorming de gemeente voor haar eigen
grondgebied het bevoegd gezag. Binnen inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen, is
hiervoor de vergunningverlenende instantie het bevoegd gezag.
Voor toepassingen op of in de waterbodem en in een oppervlaktewaterlichaam is de
waterkwaliteitsbeheerder bevoegd gezag. Voor de rijkswateren is dat Rijkswaterstaat en voor
de overige wateren zijn dat het Waterschap Vallei en Veluwe (De Hoven in Zutphen) en het
Waterschap Rijn en IJssel (overig gebied in de regio Achterhoek).
Voor de gemeenten wordt bij besluiten die het watersysteem raken, maar waar de gemeente
het bevoegd gezag is, per situatie de bodemproblematiek afgestemd met het bevoegd gezag
Waterwet[9], de waterbeheerder. Alleen op deze manier wordt bereikt dat de eisen die de
gemeente stelt, aansluiten op de wensen/eisen die de waterbeheerder heeft ten aanzien van
het watersysteem.
1.4.2 Reikwijdte
Deze nota bodembeheer, het bodembeleid, heeft betrekking op het toepassen en het tijdelijk
opslaan van grond op of in de landbodem op het grondgebied van de gemeenten Aalten,
Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek,
Winterswijk en Zutphen (hoofdstuk 2).
Beoordelingen op grond van het in deze nota geformuleerde bodembeleid vinden plaats bij
nieuwe ontwikkelingen (dynamische situaties, zoals grondverzet, bouwen en/of
bestemmingswijzigingen). Op locaties waar geen ontwikkelingen plaatsvinden (statische
situaties) is het bodembeleid niet van toepassing.
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Toepassen en het tijdelijk opslaan van grond op of in de landbodem
Voor alle toepassingen van grond geldt dat deze functioneel, nuttig, moeten zijn (zie § 2.1.1 van
bijlage 2). Als dat niet zo is, wordt de grond niet nuttig hergebruikt en wordt de grond als
afvalstof gezien. Dit geldt óók voor schone grond. Een voorbeeld hiervan is het creëren van
overhoogte op een geluidswal zonder dat dit vanwege geluidswering noodzakelijk is.
Voor het ontgraven en tijdelijk opslaan van grond in het kader van gevallen van ernstige
bodemverontreiniging geldt de Wet bodembescherming. Naar verwachting treedt de
Omgevingswet in 2022 in werking en vervalt de Wet bodembescherming. Diverse onderwerpen
uit de Wet bodembescherming komen in het Besluit activiteiten leefomgeving aan de orde. Ook
moeten bepaalde onderwerpen worden opgenomen in het Omgevingsplan en/of de
Omgevingsverordening.
Het in deze nota geformuleerde grondstromenbeleid heeft geen betrekking op toepassingen
van grond in een oppervlaktewaterlichaam tenzij het om een demping van een
oppervlaktewaterlichaam gaat waardoor feitelijk een landbodem ontstaat. In die situatie worden
nadere afspraken gemaakt tussen de betreffende gemeente en de waterkwaliteitsbeheerder.
Grens landbodem-waterbodem
De definitie van de grens tussen landbodem en waterbodem is aangegeven in artikel 1 van
de Waterwet: “Oppervlaktewaterlichaam: 'samenhangend geheel van vrij aan het
aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de
bijbehorende waterbodem, oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze
wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna'.”
Ter plaatse van de waterbodems is de waterkwaliteitsbeheerder het bevoegd gezag. Voor de
rijkswateren is dat Rijkswaterstaat en voor de overige wateren zijn dat het Waterschap Vallei en
Veluwe (De Hoven in Zutphen) en het Waterschap Rijn en IJssel (overig gebied in de regio
Achterhoek).
Bij de rijkswateren vallen de zogenoemde ‘drogere oevergebieden’, zoals gedefinieerd in de
Waterregeling[10], onder het bevoegd gezag van de betreffende gemeente. De ligging van het
beheergebied van Rijkswaterstaat en de drogere oevergebieden zijn inzichtelijk gemaakt op de
website van Rijkswaterstaat: https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgevingbeleid/waterwet/kaarten/kaart-waterregeling/ of https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/portaal/.
Ter plaatse van de overige wateren in het beheergebied zijn de ‘Keur’ van het Waterschap
Vallei en Veluwe (De Hoven in Zutphen) en het Waterschap Rijn en IJssel (overig gebied in de
regio Achterhoek) van toepassing. De gebieden die onder ‘de Keur’ vallen zijn inzichtelijk
gemaakt op de ‘Legger’. De legger is op de volgende websites inzichtelijk gemaakt:
• Waterschap Vallei en Veluwe (De Hoven in Zutphen):
https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/legger-watersysteem/.
• Waterschap Rijn en IJssel (overig gebied in de regio Achterhoek):
https://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/legger/.
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In de praktijk is de binnendijkse begrenzing tussen water- en landbodem niet altijd even
duidelijk. Afgesproken is om voor de begrenzing de volgende richtlijnen aan te houden:
• Het snijpunt van het hellend vlak van het talud en het horizontale vlak van de omliggende
landbodem.
• (Bij waterkeringen): het snijpunt van het buitentalud van de waterkering met de kruin van de
waterkering.
• (Bij kade of keermuur): de bovenkant van de kademuur of keermuur met de watergang.
Voor situaties waar de overgang onduidelijk is, zal overleg plaatsvinden tussen het waterschap
en de gemeente.
Retentievoorzieningen maken onderdeel uit van het watersysteem. Noodoverlopen en
inundatiegebieden zijn echter gericht op landgebruik en vallen dus onder het bevoegd gezag
van de gemeente.
Gebruik bodemkwaliteitskaart bij bodemsaneringen
Een bodemsanering moet worden uitgevoerd als er sprake is van een spoedeisend geval van
ernstige bodemverontreiniging of, als de bodemkwaliteit op de locatie niet voldoet aan de
bodemkwaliteit die hoort bij de toegekende functie. Nadat de Omgevingswet inwerking is
getreden, wordt de bodem alleen gesaneerd als de bodemkwaliteit op de locatie niet voldoet
aan de bodemkwaliteit die hoort bij de toegekende functie, tenzij sprake is van het
overgangsrecht voor de Wet bodembescherming binnen de Omgevingswet (beschikking ernst
én spoed, ingediend (deel)saneringsplan, ingediende BUS-melding).
In sommige situaties zijn er raakvlakken tussen saneren en het toepassen of
hergebruiken van grond. Dit geldt voor de terugsaneerwaarden en de kwaliteitseisen van de
grond voor het aanvullend van de saneringsput of het aanbrengen van een ophooglaag/leeflaag
in het kader van de sanering. Hier kunnen de Lokale Maximale Waarden of de
bodemfunctieklassenkaart een rol spelen.
Het gebruik van de bodemkwaliteitskaart bij bodemverontreinigende activiteiten en bij
omgevingsvergunningsaanvragen
Eén van de doelen van de Omgevingswet is dat de bodemkwaliteitskaart voor meer doelen dan
het toepassen/hergebruik van grond wordt ingezet. De gemeenten willen de
bodemkwaliteitskaart onder voorwaarden gaan gebruiken bij de interpretatie van eindsituatieonderzoeken bij bodemverontreinigende activiteiten als geen nulsituatie-onderzoek is
uitgevoerd (zie § 2.11).
1.5

Geldigheid

Deze nota bodembeheer wordt door de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,
Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen
vastgesteld voor een periode van maximaal 10 jaar. Voor een bodemfunctieklassenkaart geldt
geen wettelijke houdbaarheidstermijn. De bodemkwaliteitskaart worden maximaal 5 jaar na de
bestuurlijke vaststelling van deze nota geëvalueerd (zie artikel 4.3.5 van de Regeling). Een

5/45 — Nota bodembeheer — SOB011396.RAP002 — 15 december 2020

bodemkwaliteitskaart moet elke 5 jaar opnieuw worden vastgesteld, ongeacht of er
aanpassingen zijn. Met de bodemkwaliteitskaart wordt ook de bodemfunctieklassenkaart
geëvalueerd. Als de bodemfunctieklassenkaart moet worden aangepast, moet deze ook weer
opnieuw bestuurlijk worden vastgesteld.
Op basis van de evaluatie van de bodemfunctieklassenkaart en de bodemkwaliteitskaart wordt
vastgesteld of aanpassing van deze nota noodzakelijk is of dat de nota in de huidige vorm nog
een volgende 5 jaar kan worden gebruikt. Alleen als het gebiedsspecifieke beleid (artikel 44 van
het Besluit) moet worden aangepast, moet ook de nota opnieuw door de gemeenteraad
bestuurlijk worden vastgesteld.
1.6

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor naleving van de regels bij het tijdelijk opslaan en het toepassen
van grond ligt in eerste instantie bij de initiatiefnemer. Maar ook een ieder die op een bepaald
moment in enig opzicht macht uitoefent over (een deel van) de toepassing kan worden
aangesproken; bijvoorbeeld een perceeleigenaar, erfpachter, huurder of bruiklener. De
initiatiefnemer voor de grondtoepassing, of een hiertoe gemachtigd persoon (ontdoener van de
grond of tussenpersoon zoals een aannemer of adviesbureau), is dan ook verplicht om het
tijdelijk opslaan en het toepassen van grond te melden.
De verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer voor het ontgraven, het tijdelijk opslaan en het
toepassen van grond en daarna een ieder die macht uitoefent op de toepassingslocatie ligt
verankerd in de wettelijke zorgplicht:
• Algemene zorgplicht in het kader van de Wet milieubeheer [11] (artikel 1.1.a): achterwege
laten van handelingen, die nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken.
• Zorgplicht uit de Wet bodembescherming (artikel 13): een ieder die handelingen verricht die
kunnen leiden tot bodemverontreiniging, is verplicht preventieve en zo nodig herstellende
maatregelen te treffen.
• Zorgplicht voor handelingen inzake afvalstoffen. Met afvalstoffen wordt gedoeld op bijlage 1
van EU-richtlijn afvalstoffen van 1975. In de Wet milieubeheer wordt hierop ingegaan in de
artikelen 10.1 en 10.2. Bij afvalstoffen gaat het dan bijvoorbeeld om grond met
bijmenging/verontreiniging van puin, sintels, gietstukresten, teerresten, et cetera.
• Zorgplicht uit het Besluit (artikel 7): een ieder die bouwstoffen, grond of baggerspecie
toepast die kunnen leiden tot bodemverontreiniging, voorkomt die gevolgen of beperkt die
voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dat van hem kan worden gevergd.
De zorgplicht wordt in de Omgevingswet overgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving.
Als achteraf blijkt dat foutief is gehandeld, kan geen beroep worden gedaan op de gedane
melding voor het Besluit bodemkwaliteit of het eventueel uitblijven van een reactie van het
bevoegd gezag binnen een bepaalde termijn. Ook na toepassing mag het bevoegd gezag
Besluit bodemkwaliteit nog optreden tegen overtredingen van de regelgeving als blijkt dat niet
de juiste gegevens zijn verstrekt of sprake is van het toepassen van grond/bagger van een
onjuiste kwaliteit.
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1.7

Aansprakelijkheid

De bodemfunctieklassenkaart, de bodemkwaliteitskaart en deze nota bodembeheer zijn met
grote zorgvuldigheid opgesteld. De bodemkwaliteitskaart biedt geen harde garanties voor de
kwaliteit van een partij grond. De kaart doet alleen een uitspraak over welke kwaliteit in het
algemeen verwacht mag worden. De kwaliteit van een individuele partij kan daarvan afwijken.
De eindverantwoordelijkheid voor de toepassing van grond blijft bij de initiatiefnemer en daarna
een ieder die macht uitoefent op de toepassingslocatie. Als twijfel bestaat over de kwaliteit van
de grond, wordt geadviseerd een onderzoek te laten uitvoeren.
1.8

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het beleid voor het hergebruik en toepassen van grond uitgewerkt. Hier is
ingegaan op de te verwachten chemische bodemkwaliteit in de gemeenten Aalten, Berkelland,
Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en
Zutphen. Ook wordt een toelichting gegeven op de maatschappelijke opgave over het
toepassen van grond in de gemeenten. Vervolgens is in dit hoofdstuk het beleid voor de
toepassing van grond beschreven en een verruiming gegeven voor de meldplicht bij tijdelijke
opslag van grond voorafgaand aan de definitieve toepassing.
De in deze nota gebruikte begrippen zijn in bijlage 1 uiteengezet. In bijlage 2 is ingegaan op de
Wet- en regelgeving bij het bodembeleid. De statistische onderbouwing van de ontgravingskaart
wordt weergegeven in de bijlagen 3A, 3B en 3C. De mogelijkheden voor het toepassen van
grond binnen de gemeenten, zonder dat bodemonderzoek uitgevoerd hoeft te worden, worden
weergegeven in bijlage 4. In bijlage 5 zijn ter onderbouwing van het gebiedsspecifieke beleid
voor hergebruik van nature arseenhoudende grond verschillende toets- en risiconormen voor
arseen in grond schematisch weergegeven.
Op de kaartbijlagen N1 en N2 zijn respectievelijk de bodemfunctieklassenkaart en een kaart
met de ligging van de bodemkwaliteitszones weergegeven. Op de kaartbijlagen N3 zijn de te
verwachten ontgravingsklassen weergegeven. De toepassingseisen voor grond uit de
gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre,
Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen binnen de grondgebieden van deze gemeenten zijn
opgenomen in de kaartbijlagen N5. Als grond van buiten het bodembeheergebied wordt
toegepast moet getoetst worden aan de generieke, landelijke normen. De bijbehorende
toepassingskaarten zijn opgenomen in de kaartbijlagen N4.
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2

Uitwerking beleid hergebruik van grond

2.1

De te verwachten bodemkwaliteit in de gemeenten

Als gevolg van de gebruikshistorie, de ontwikkeling van de wijken, en de belasting door
emissies van bedrijven en voertuigen, kan de bodem diffuus belast zijn met verontreinigende
stoffen. In het algemeen geldt: hoe langer een gebied door mensen in gebruik is, des te meer
een gebied belast is.
Bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart zijn de gemeentelijke grondgebieden van Aalten,
Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek,
Winterswijk en Zutphen op basis van de bovengenoemde criteria in een aantal
bodemkwaliteitszones verdeeld. Binnen een bodemkwaliteitszone wordt dezelfde gebiedseigen
chemische bodemkwaliteit verwacht (zie de kaartbijlage N2). Hierbij is rekening gehouden dat
de bovenste halve meter van de bodem doorgaans meer belast is met verontreinigende stoffen
dan de onderliggende bodemlagen.
De bodemkwaliteitskaart is opgesteld volgens de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten [12]. De
bodemkwaliteitskaart is voor de bodemlaag tot en met 2 meter diepte vastgesteld voor de
stoffen arseen, barium1, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel, zink, minerale
olie en de stofgroepen polychloorbifenylen2 (PCB) en polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK). Voor de bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 1,0 meter diepte is
de bodemkwaliteitskaart ook voor PFAS-verbindingen3 opgesteld. De bodemlaag dieper dan 1
meter beneden het maaiveld is niet verdacht voor verhoogde gehalten aan PFAS-verbindingen.
Voor de tussenlaag (0,5-1,0 m-mv) en de ondergrond (1,0-2,0 m-mv) wordt de kwaliteit voor de
stoffen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel, zink, minerale olie, PCB
en PAK gelijk gesteld.
De volgende locaties/gebieden zijn uitgesloten van deze bodemkwaliteitskaart.
• Defensieterreinen (een andere beheerorganisatie dan de gemeenten).
• Locaties waar vanwege (bedrijfs)activiteiten PFAS-verbindingen in verhoogde gehalten in
de bodem kunnen voorkomen (PFAS producerende 4 en verwerkende bedrijven)5, inzet

1
2
3

4
5

Zie ook bijlage 1 met de Begrippen onder het kopje ‘Barium’.
Zie ook bijlage 1 met de Begrippen onder het kopje ‘PCB’.
Poly- en perfluoralkylverbindingen, PFAS, zijn stoffen die sinds de jaren ’70 grootschalig zijn toegepast in
blusschuim of om producten water- en/of vetafstotend te maken. Het betreft 30 PFAS-verbindingen die zijn
opgenomen in de advieslijst van Bodem+ d.d. 12 juli 2019:
https://www.bodemplus.nl/publish/pages/164708/1907012-pfas_-_advieslijst_tbv_tijdelijk_handelingskader_v4.pdf.
Zoals bijvoorbeeld productie van o.a. PFOS, PFOA, telomeren en andere PFAS-verbindingen.
Zoals bijvoorbeeld productie en verwerking van teflon, galvanische industrie, textielindustrie, papier(verwerkende)
industrie, lak- en verfindustrie, fabricage van cosmetica.
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•
•

•

blusschuim6 en secundaire bronnen7)(alleen voor wat betreft de ontgravingskaart ten
aanzien van PFAS-verbindingen).
Voormalige stortplaatsen (alleen voor wat betreft de ontgravingskaart).
Waterbodems (ander bevoegd gezag; Rijkswaterstaat, Waterschap Vallei en Veluwe (De
Hoven in Zutphen) of het Waterschap Rijn en IJssel -overig gebied in de regio Achterhoek-)
met uitzondering van de drogere oevergebieden zoals gedefinieerd in de Waterregeling.
Ook het grondwater is uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart.

De onderstaande locaties/gebieden zijn ook uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart, maar voor
PFAS-verbindingen maken deze locaties wél onderdeel uit van de bodemkwaliteitskaart:
• Rijkswegen, provinciale wegen, spoorgebonden gronden, geasfalteerde wegen in het
buitengebied met de bodemfunctieklasse ‘Industrie’, inclusief onverharde bermen.
• Locaties met, of die verdacht zijn voor, een lokale bodemverontreiniging, maar niet voor
PFAS-verbindingen (alleen voor wat betreft de ontgravingskaart).
• Gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming (alleen voor wat betreft
de ontgravingskaart).
• De bodemlaag dieper dan 2 meter onder het maaiveld.
Niet alle uitgesloten locaties en gebieden zijn op de kaarten weergegeven. Soms vanwege het
dynamische karakter van ene locatie/gebied en/of het relatief kleine oppervlak.
In tabel 2.1 staat voor de onderscheiden bodemkwaliteitszones en bodemlagen een
totaaloverzicht van de voorkomende bodemfunctieklassen, verwachte ontgravingsklassen en
toepassingseisen. De bodemkwaliteitszones zijn in tegenstelling tot de Richtlijn
bodemkwaliteitskaarten niet gekarakteriseerd op basis van het gemiddelde, maar op basis van
de 80-percentielwaarden (zie de bijlage 3A en 3B (kolom ‘80P’).
De kleuren in tabel 2.1 komen overeen met de gebruikte kleuren op de bodemfunctieklassen,
ontgravings- en toepassingskaart (respectievelijk de kaartbijlagen N1, N3 en N4).
Door het opstellen van gebiedsspecifiek beleid kan er meer licht verontreinigde grond nuttig
worden hergebruikt. Dit gebiedsspecifieke beleid is in § 2.5 beschreven.

6

7

Brand blussen, brandweeroefenplaatsen (gemeenten), brandpreventie voorzieningen (industrie) met
schuimblusinstallaties, militaire brandweeroefenplaatsen en vliegvelden, brandweeroefenplaatsen op vliegvelden
(burgerluchtvaart).
Zoals bijvoorbeeld stortplaatsen, waterzuiveringsinstallaties, afvalverbrandingsinstallaties, ijzerinzamelbedrijven
(inzamelen brandblussers).
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Tabel 2.1 Toepassingseisen (generiek kader van het besluit) per combinatie voorkomende bodemfunctie en verwachte
ontgravingsklasse voor de onderscheiden bodemkwaliteitszones.
Bodemkwaliteitszone

Voor komende
bodemfunctie(s)

Verwachte
ontgravingsklasse
(op basis van
80-percentielwaarde)

Toepassingseis
(generiek kader van
het Besluit) @

Bovengrond (dieptetraject 0-0,5 m-mv) #
Wonen voor 1970
(8 gemeenten*)

Industrie
Wonen

Wonen

Landbouw/natuur

Wonen
Landbouw/natuur

Industrie
Overig (8 gemeenten*)

Wonen

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Industrie

Wonen

Wonen

Wonen

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur
Lochem: Wonen 1900-1945
Lochem: Overig wonen

Wonen
Industrie
Wonen
Industrie

Lochem: Industrie

Wonen
Landbouw/natuur
Industrie

Lochem: Buitengebied

Wonen
Landbouw/natuur

Zutphen: Wonen voor 1945

Wonen
Landbouw/natuur

Industrie

Industrie
Zutphen: Wonen vanaf 1945

Wonen

Wonen

Landbouw/natuur

Wonen
Landbouw/natuur
Wonen
Landbouw/natuur

Zutphen: Industrie voor 1945
(plangebied Noorderhaven-

Wonen

Landbouw/natuur $

Landbouw/natuur

Spoorzone)
Zutphen: Industrie voor 1945
(overig gebied)
Zutphen: Industrie vanaf 1945
(stortplaats Fort de Pol)
Zutphen: Industrie vanaf 1945
(overig gebied)

Industrie
Wonen

Industrie
Industrie

Landbouw/natuur
Industrie

Wonen
Landbouw/natuur

Industrie $$

Industrie

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Industrie
Wonen
Landbouw/natuur
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Bodemkwaliteitszone

Voor komende
bodemfunctie(s)

Verwachte
ontgravingsklasse
(op basis van
80-percentielwaarde)

Toepassingseis
(generiek kader van
het Besluit) @

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Bovengrond (dieptetraject 0-0,5 m-mv) #
Industrie
Zutphen: Buitengebied

Wonen
Landbouw/natuur

Gebieden met diffuus verhoogde

Industrie

gehalten aan bestrijdingsmiddelen

Wonen

(bodemlaag 0-0,5 m-mv)**

Landbouw/natuur

Industrie
Industrie

Wonen
Landbouw/natuur

Tussenlaag (dieptetraject 0,5-1,0 m-mv) #
Wonen voor 1970
(8 gemeenten*)

Industrie
Wonen

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Industrie

Wonen

Landbouw/natuur
Industrie

Overig (8 gemeenten*)

Wonen
Landbouw/natuur
Industrie

Lochem: Ondergrond

Wonen
Landbouw/natuur

Zutphen: Wonen voor 1900
Zutphen: Wonen 1900-1945

Wonen
Wonen
Landbouw/natuur

Wonen

Wonen
Landbouw/natuur

Zutphen: Industrie voor 1945
(plangebied Noorderhaven-

Wonen

Landbouw/natuur $

Landbouw/natuur

Spoorzone)
Zutphen: Industrie voor 1945
(overig gebied)
Zutphen: Industrie 1945-1970
(stortplaats Fort de Pol)
Zutphen: Industrie 1945-1970
(overig gebied)

Industrie
Wonen

Industrie

Landbouw/natuur
Industrie

Landbouw/natuur
Industrie $$

Industrie
Wonen

Wonen

Wonen

Landbouw/natuur

Industrie

Wonen
Landbouw/natuur

Industrie
Zutphen: Industrie na 1970

Wonen
Landbouw/natuur
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Landbouw/natuur $$$

Landbouw/natuur

Bodemkwaliteitszone

Voor komende
bodemfunctie(s)

Verwachte
ontgravingsklasse
(op basis van
80-percentielwaarde)

Toepassingseis
(generiek kader van
het Besluit) @

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Industrie

Wonen

Tussenlaag (dieptetraject 0,5-1,0 m-mv) #
Industrie
Zutphen: Overig ondergrond

Wonen
Wonen

Ondergrond (dieptetraject 1,0-2,0 m-mv) ##
Wonen voor 1970
(8 gemeenten*)

Industrie
Wonen
Landbouw/natuur
Industrie

Overig (8 gemeenten*)

Wonen
Landbouw/natuur
Industrie

Lochem: Ondergrond

Wonen
Landbouw/natuur

Zutphen: Wonen voor 1900
Zutphen: Wonen 1900-1945

Wonen
Wonen
Landbouw/natuur

Wonen

Wonen
Landbouw/natuur

Zutphen: Industrie voor 1945
(plangebied Noorderhaven-

Wonen

Landbouw/natuur $

Landbouw/natuur

Spoorzone)
Zutphen: Industrie voor 1945
(overig gebied)
Zutphen: Industrie 1945-1970
(stortplaats Fort de Pol)
Zutphen: Industrie 1945-1970
(overig gebied)

Industrie
Wonen

Industrie

Landbouw/natuur
Industrie

Landbouw/natuur
Industrie $$

Industrie
Wonen

Wonen

Wonen

Landbouw/natuur

Industrie

Wonen
Landbouw/natuur

Industrie
Zutphen: Industrie na 1970

Wonen

Landbouw/natuur $$$

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur
Industrie
Zutphen: Overig ondergrond

Wonen
Wonen

12/45 — Nota bodembeheer — SOB011396.RAP002 — 15 december 2020

Bodemkwaliteitszone

Voor komende
bodemfunctie(s)

Verwachte
ontgravingsklasse
(op basis van
80-percentielwaarde)

Toepassingseis
(generiek kader van
het Besluit) @

Varieert

Landbouw/natuur@@

Bijzondere omstandigheden
Waterwin- en
grondwaterbeschermingsgebieden

*
**
#
##
@
@@
$
$$
$$$

2.2

Industrie
Wonen
Landbouw/natuur

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en
Winterswijk.
Voor de ligging van de percelen met diffuus verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen (bijvoorbeeld
boomgaard- en fruitteeltpercelen in de periode 1945-2000[13]) wordt verwezen naar de website
www.topotijdreis.nl.
De 80-percentielwaarden van de PFAS-verbindingen zijn lager dan de voorlopige landelijke
achtergrondwaarden vastgesteld, maar voor een aantal PFAS-verbindingen liggen deze boven de
bepalingsgrens.
De niet geroerde ondergrond (traject 1,0-2,0 m-mv) is niet verdacht voor PFAS-verbindingen en daarom niet
onderzocht op deze stofgroep.
De gehalten aan PFAS-verbindingen moeten voldoen aan de generieke toepassingswaarden die zijn benoemd
in het tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie.
De gehalten aan PFAS-verbindingen moeten voldoen aan de in de meest recente versie van de provinciale
omgevingsverordening benoemde toepassingswaarden.
Kwaliteitsklasse is gebaseerd op het in 2017 vastgestelde gebiedsspecifieke beleid [2] en de grootschalige
herontwikkelingen met de bijbehorende ingrepen in dit gebied de afgelopen jaren.
Kwaliteitsklasse is gebaseerd op de aangebrachte leeflaag om de saneringsdoelstelling voor stortplaats De Pol
te behalen[2].
De 95-percentielwaarde voor arseen overschrijdt de interventiewaarde. De sterk verhoogde arseengehalten
hebben een natuurlijke oorzaak. Bij het aantreffend van een ijzeroerlaag moet de grond worden onderzocht (zie
§ 2.5.5).

Maatschappelijke opgave

De gemeenten verwachten de komende 5 tot 10 jaar dat continu grond (tijdelijk) wordt
ontgraven, opgeslagen en toegepast. Een voorbeeld hiervan is het regulier onderhoud aan
weg(berm)en, rioleringen, kabels, leidingen, groenvoorzieningen en (vervangende)
nieuwbouwprojecten.
Uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeenten blijkt dat het nuttig hergebruik van licht
verontreinigde grond uit de gemeenten van de regio Achterhoek beperkt is (zie § 2.1, tabel 2.1).
Hierdoor kan veel ontgraven grond niet worden hergebruikt en moet vervolgens worden
afgevoerd naar een erkende verwerker. Ook moet dan grond van elders worden aangekocht en
aangevoerd die wel voldoet aan de toepassingseisen; bijvoorbeeld zand uit zandwinputten of
grond van een grondbank.
De gemeenten willen invulling geven aan een duurzamer en kosten effectiever
grondstromenbeleid. Grond vrijkomend uit het ene project willen de gemeenten kunnen
hergebruiken in het andere project. Werk met werk maken. Er zijn dan minder
onderzoekskosten bij grondverzet en verwerkingskosten bij vrijkomende grond nodig. Er hoeft
minder grond te worden aangekocht en ook de transportafstanden worden gereduceerd. De
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druk op het wegennet en de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals fijnstof en CO 2 en het gebruik
van energie nemen af.
Het gebiedsspecifieke en regionale grondstromenbeleid bij de toepassingen van grond is nuttig
en milieuhygiënisch verantwoord en brengt bij het huidige en het beoogde bodemgebruik geen
onacceptabele risico’s met zich mee. Het gebiedsspecifieke en regionale grondstromenbeleid is
in de volgende paragrafen onderbouwd en beschreven.
2.3

Kwaliteitsdoelstelling en beslisdiagram bij hergebruik van grond

Bij het nuttig toepassen van grond hanteren de gemeenten het ‘standstill’ principe op het niveau
van het bodembeheergebied (zie § 2.4). Het ‘standstill’ principe betekent dat de bodemkwaliteit
binnen het bodembeheergebied gelijk moet blijven en op termijn verbetert. Op het niveau van
bodembeheergebied is een vermindering van de kwaliteit alleen toelaatbaar:
• met grond uit de gemeenten van de regio Achterhoek, vrijgekomen bij grondverzet binnen
het vastgestelde bodembeheergebied (zie § 2.4);
• als de vastgestelde Lokale Maximale Waarden (zie § 2.5) niet worden overschreden;
• als elders in het bodembeheergebied een verbetering van de bodemkwaliteit wordt
gerealiseerd.
De Lokale Maximale Waarden voldoen aan de landelijke definitie voor ‘duurzaam geschikt
voor het beoogde gebruik’. Er treden met de plaatselijke vermindering van de kwaliteit
geen risico’s op voor het (toekomstig) bodemgebruik. Op gebiedsniveau wordt als volgt
invulling gegeven aan het ‘standstill’ principe:
• Daar waar de grond wordt ontgraven treedt een lokale verbetering op van de
bodemkwaliteit.
• In gebieden waar een strengere toepassingseis geldt dan de kwaliteit van de
ontvangende bodem, wordt een verbetering gerealiseerd.
Voor grond van buiten het bodembeheergebied (zie § 2.4) gelden andere voorwaarden (zie
§ 2.9).
Naast het gebiedsspecifieke grondstromenbeleid is in dit hoofdstuk ook algemeen beleid voor
het hergebruik en toepassen van grond en het gebruik van de bodemkwaliteitskaart uitgewerkt.
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Hieronder is een beslisdiagram voor het toepassen van grond opgenomen.
Nee

Betreft het een partij grond waarvoor een
toepassing is voorzien in de regio Achterhoek?

De grond mag niet worden toegepast. Eventueel
de grond afvoeren naar een erkende verwerker.

Ja

Valt de toepassing onder ‘tijdelijke uitname?’

Ja

De toepassing is toegestaan, Bij constatering van
een (mogelijke) verontreiniging geldt een
onderzoeksplicht conform de Wbb.

Ja

De grond mag niet worden toegepast. Eventueel
de grond zeven of afvoeren naar een erkende
verwerker.

Ja

De grond mag worden toegepast. Er geldt geen
meldplicht. Desondanks moet wél worden
voldaan aan het beleid uit deze nota.

Nee

Is in de partij grond > 10 gewichtsprocent hout en
steenachtig e/o > 0,1 volumeprocent ander
bodemvreemd materiaal e/o > 50 mg/kg asbest
aanwezig?

Nee
Wordt de partij grond toegepast door een
particulier of een agrariër en blijft de partij grond
binnen hetzelfde bedrijf en dezelfde gewasteelt?

Nee

Maakt de partij grond onderdeel uit van de eigen
of geaccepteerde bodemkwaliteitskaarten?

Nee

De partij grond moet worden gekeurd conform de
eisen van het Bbk

Ja

Voldoet de kwaliteit aan de toepassingseis van de
ontvangende bodem(laag)?

Nee

De grond mag niet worden toegepast. Zoek een
andere bestemming of voer de grond af naar een
erkende verwerker.

Ja

Volg de voorschriften/regels van deze
voorwaarde(n), anders mag de grond niet worden
toegepast.

Ja
Is één van de algemene of specifieke voorwaarde
(zie hfdstk 2) van toepassing? (bv. ijzeroer, tijd.
opslag, gw-bescherming, cat.-1werk, <50m3,
eerder uitgev. onderzoek)
Nee
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Toepassing is toegestaan, meldt de toepassing
minimaal 5 werkdagen voor de toepassing.

2.4

Uitbreiding van het bodembeheergebied en acceptatie bodemkwaliteitskaarten bij
toepassen van grond

Het generieke kader van het Besluit gaat uit van het ‘eigen’ gemeentelijke grondgebied als
bodembeheergebied voor het te voeren beleid bij het toepassen en het tijdelijk opslaan van
grond. Om grondverzet tussen gemeenten mogelijk te maken en de bodemkwaliteitskaart van
andere gemeenten te gebruiken als bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de toe te
passen grond, moet het (generieke) gemeentelijke bodembeheergebied worden uitgebreid.
Deze uitbreiding valt volgens het Besluit in het gebiedsspecifieke kader.
Met deze nota bodembeheer accepteren de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,
Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen
elkaars bodemkwaliteitskaart. Het bodembeheergebied wordt hiermee vastgesteld als zijnde de
grondgebieden van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem,
Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen. De
bodemkwaliteitskaarten van deze gemeenten mogen gebruikt worden als bewijsmiddel van de
chemische kwaliteit van de toe te passen, te hergebruiken grond.
De volgende bodemkwaliteitskaarten worden door de gemeenten geaccepteerd als
bewijsmiddel bij het toepassen van schone grond:
• Bodemkwaliteitskaart regio Twente[14].
• Bodemkwaliteitskaart regio Arnhem[15].
• Bodemkwaliteitskaart gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst[16].
2.5

Vaststellen Lokale Maximale Waarden

2.5.1 Inleiding
De mogelijkheden voor hergebruik van grond uit de gemeenten van de regio Achterhoek (zie
§ 2.4) met de ontgravingskwaliteitsklassen ‘Industrie’ en ‘Wonen’ worden vergroot door
gebiedsspecifiek beleid op te stellen. Het Besluit bodemkwaliteit staat toe dat in relatief schone
gebieden, gebiedseigen grond mag worden toegepast met bijvoorbeeld de kwaliteitsklasse
‘Industrie’ of ‘Wonen’. Voor deze gebieden worden zogenaamde Lokale Maximale Waarden
vastgesteld. Met het gebiedsspecifieke beleid wordt voorkomen dat de gemeenten en derden
onnodig hoge kosten moeten maken voor de afvoer van grond met de kwaliteitsklassen
‘Industrie’ en ‘Wonen’.
Het generieke kader van het Besluit staat deze verslechtering niet toe. Alleen met
gebiedsspecifiek beleid mag lokale verslechtering plaatsvinden. In de hierna volgende
paragrafen worden de verschillende Lokale Maximale Waarden gedefinieerd. Ten slotte zijn
strengere Lokale Maximale Waarden vastgesteld voor het toepassen van grond op terreinen
met een gevoelig bodemgebruik.
De in de hierna volgende paragrafen vastgestelde Lokale Maximale Waarden gelden niet voor
grond van buiten het bodembeheergebied én van gebieden waarvan de bodemkwaliteitskaart
niet is geaccepteerd als bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de toe te passen grond
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(zie ook § 2.4 en § 2.9). Uitzondering hierop vormen de Lokale Maximale Waarden die strenger
zijn vastgesteld dan het generieke beleid van het Besluit:
• Toepassen van grond in het noordelijk industrieterrein De Mars (§ 2.5.7).
• Toepassen grond op onverharde kinderspeelplaatsen en moes-/volkstuin(complex)en
(§ 2.5.9).
2.5.2

Lokale Maximale Waarden kwaliteitsklasse Industrie én toepassen grond ter
plaatse van én hergebruik grond uit geasfalteerde gemeentelijke wegen in het
buitengebied incl. bermen (bodemlaag 0-2 m-mv)

In de gemeenten vindt onderhoud aan wegen en onverharde bermen plaats. Met wegen en
bermen wordt bedoeld rijkswegen, provinciale wegen, spoorwegen, geasfalteerde wegen in het
buitengebied inclusief onverharde bermen die in de bodemfunctieklasse ‘Industrie’ vallen. In
bijlage 1 onder het kopje ‘Onverharde wegbermen’ is een nadere omschrijving gegeven.
De betreffende wegen incl. bermen zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart; onder andere
vanwege depositie van uitlaatgassen (PAK, lood), de kwaliteit van het asfalt en
funderingsmateriaal. De ongeroerde grond onder de wegen en bermen is niet uitgesloten van
de bodemkwaliteitskaart.
Om hergebruik van grond ter plaatse en uit de asfaltverharde gemeentelijke wegen in het
buitengebied incl. bermen te optimaliseren stellen de gemeenten de volgende regels: de grond
uit de asfaltverharde gemeentelijke wegen in het buitengebied incl. bermen:
• mag zonder aanvullend onderzoek uitsluitend worden toegepast in asfaltverharde
gemeentelijke wegen in het buitengebied incl. bermen.
• moet worden gekeurd als de toepassingslocatie anders is dan in asfaltverharde
gemeentelijke wegen in het buitengebied incl. bermen vallend in de bodemfunctieklasse
‘Industrie’. Afhankelijk van de keuringsresultaten kan de grond worden toegepast:
o Als de grond voldoet aan de kwaliteitsklasse ‘Industrie’ of beter, dan mag de grond
worden toegepast op een locatie waar de vastgestelde kwaliteit voldoet aan de daar
geldende toepassingseis.
o Als één of meerdere gehalten in de grond de Maximale Waarden voor ‘Industrie’
overschrijden, maar de interventiewaarde wordt niet overschreden, dan moet de grond
worden getransporteerd naar een erkende verwerker.
o Als één of meer gehalten in de grond de interventiewaarde van de Wet
bodembescherming overschrijdt, mag de grond niet worden toegepast en moet het
spoor van de Wet bodembescherming worden gevolgd.
Vrijkomende grond die voldoet aan de kwaliteitsklasse ‘Industrie’ of beter, mag in de
asfaltverharde gemeentelijke wegen in het buitengebied incl. bermen worden toegepast. Er
treden geen risico’s op omdat grond die voldoet aan de kwaliteitsklasse ‘Industrie’ van gelijke of
betere kwaliteit is dan de bodemfunctie van de ontvangende bodem; bodemfunctieklasse
‘Industrie’.
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Bij hergebruik van grond ter plaatse van en uit asfaltverharde
gemeentelijke wegen in het buitengebied incl. bermen gelden voor
de bodemlaag 0-2 m-mv de volgende regels; de grond:
• Mag zonder aanvullend onderzoek uitsluitend worden toegepast in
asfaltverharde gemeentelijke wegen in het buitengebied incl.
bermen.
• Moet worden gekeurd als de toepassingslocatie anders is dan
asfaltverharde gemeentelijke wegen in het buitengebied incl.
bermen.
Vrijkomende grond die voldoet aan de kwaliteitsklasse 'Industrie'
mag in de asfaltverharde wegen in het buitengebied incl. bermen
worden toegepast.

2.5.3

Lokale Maximale Waarden kwaliteitsklasse Industrie (bodemlaag 0-2 m-mv)

Om de nu beperkte hergebruiksmogelijkheden van grond met de kwaliteitsklasse ‘Industrie’ te
vergroten, staan de gemeenten de toepassing van grond met de kwaliteitsklasse ‘Industrie’ toe
in de volgende aangewezen gebieden (zie de kaartbijlagen N5):
Gemeente Aalten
• Bedrijventerrein Station Zuid in Aalten.
• Voormalige vuilstort Ringweg/Koningsweg in Aalten.
• Voormalige vuilstort Brüggenhütte in Dinxperlo (ten oosten van de RWZI aan de
Anholtseweg).
Gemeente Zutphen
• Noordwestelijk deel bedrijventerrein De Mars (voormalige stortplaats Fort de Pol) in
Zutphen.
Gemeente Winterswijk
• Vèèneslat Zuid in Winterwijk.
Alle gemeenten
• Ter plaatse van (nieuw aan te leggen) gebieden met extensief bodemgebruik (bijvoorbeeld toekomstige- industrie- en bedrijfsterreinen, of onder verharde wegen. De voorwaarden om
gebruik te maken van deze Lokale Maximale Waarde in de gemeente zijn:
o Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de
toepassingslocatie is gelegen, neemt hierover een formeel besluit.
o De betreffende toepassingslocatie wordt met voldoende detailniveau op kaart
aangegeven en voor de toekomstige actualisatie van de bodemkwaliteitskaart
doorgegeven aan de Omgevingsdienst Achterhoek.
o De beslissing wordt vastgelegd in het gemeentelijke bodeminformatiesysteem.
NB. Ter plaatse van bedrijfswoningen in de aangegeven gebieden mag alleen grond worden
toegepast die voldoet aan de kwaliteitsklasse ‘Wonen’.
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De kwaliteitsklasse ‘Industrie’ is gelijk aan de generieke Maximale Waarde van het
bodemgebruik in deze gebieden (Industrie). Tezamen met de toepassingseis ter plaatse van
bedrijfswoningen treden er hierdoor bij het huidige bodemgebruik geen risico's op.
De Lokale Maximale Waarde voor de volgende aangewezen
gebieden is voor de bodemlaag 0-2 m-mv vastgesteld op de
kwaliteitsklasse ‘Industrie’:
Gemeente Aalten
• Bedrijventerrein Station Zuid in Aalten.
• Voormalige vuilstort Ringweg/Koningsweg in Aalten.
• Voormalige vuilstort Brüggenhütte in Dinxperlo (ten oosten van de
RWZI aan de Anhotseweg).
Gemeente Zutphen
• Noordwestelijk deel bedrijventerrein De Mars (voormalige
stortplaats Fort de Pol) in Zutphen.
Gemeente Winterswijk
• Vèèneslat Zuid in Winterwijk.
Alle gemeenten
• Ter plaatse van (nieuw aan te leggen) gebieden met extensief
bodemgebruik (bijvoorbeeld -toekomstige- industrie- en
bedrijfsterreinen, of onder verharde wegen. De voorwaarden om
gebruik te maken van deze Lokale Maximale Waarde in de
gemeente zijn:
o Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
waar de toepassingslocatie is gelegen, neemt hierover een
formeel besluit.
o De betreffende toepassingslocatie wordt met voldoende
detailniveau op kaart aangegeven en voor de toekomstige
actualisatie van de bodemkwaliteitskaart doorgegeven aan de
Omgevingsdienst Achterhoek.
NB. Ter plaatse van bedrijfswoningen in de aangegeven gebieden
mag alleen grond worden toegepast die voldoet aan de
kwaliteitsklasse ‘Wonen’.
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2.5.4

Lokale Maximale Waarden kwaliteitsklasse Wonen (gemeente Aalten; bodemlaag
0-2 m-mv)

Om de nu relatief beperkte hergebruiksmogelijkheden van grond met de kwaliteitsklasse
‘Wonen’ te vergroten, staat de gemeente Aalten toe dat in aangewezen gebieden met de
bodemfunctie ‘Wonen’ of ‘Industrie’, grond die voldoet aan de kwaliteitsklasse ‘Wonen’ mag
worden toegepast (zie de kaartbijlagen N5):
Gemeente Aalten
• Locatie Kraaienboom ten zuiden van de Ringweg in het noordoosten van Aalten.
• Plan Bekendijk aan de Roelvinkstraat in Bredevoort.
• Locatie voormalig Slachthuis Dinex / gemeentewerf aan de Beggelderdijk in Dinxperlo.
De kwaliteitsklasse ‘Wonen’ is gelijk aan de generieke Maximale Waarde van het bodemgebruik
in deze gebieden (Wonen of Industrie). Hierdoor treden er bij het huidige bodemgebruik geen
risico's op.
De Lokale Maximale Waarde kwaliteitsklasse ‘Wonen’ is voor de
bodemlaag 0-2 m-mv vastgesteld voor de volgende gebieden met
de bodemfunctie ‘Wonen’ of ‘Industrie’:
Gemeente Aalten
• Locatie Kraaienboom ten zuiden van de Ringweg in het
noordoosten van Aalten.
• Plan Bekendijk aan de Roelvinkstraat in Bredevoort.
• Locatie voormalig Slachthuis Dinex / gemeentewerf aan de
Beggelderdijk in Dinxperlo.

2.5.5

Lokale Maximale Waarden hergebruik van nature arseenhoudende grond
(bodemlaag 0-2 m-mv)

Achtergronden van nature arseenhoudende grond
Kenmerkend voor de gemeenten in de regio Achterhoek is het plaatselijk voorkomen van (sterk)
verhoogde gehalten in de grond. De (sterk) verhoogde gehalten hebben een natuurlijke
oorzaak, maar zijn veelal boven de hergebruiksnormen voor grond uit de Regeling en/of de al
vastgestelde toepassingsnormen door de gemeente (uit de eerder opgestelde nota
bodembeheer) gelegen. Dit zorgt ervoor dat grond uit de gemeenten van de regio Achterhoek
niet kan worden hergebruikt binnen de gemeenten.
Verschillende normen voor arseen
In tabel 2.2 is een overzicht opgenomen voor de vigerende normen voor arseen, uitgesplitst
naar de verschillende functies en gebruikstypen. In bijlage 5 is een onderbouwing gegeven van
de in de tabel benoemde normen.
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Tabel 2.2 Diverse arseennormen (in mg/kg ds) bij verschillende bodemfuncties.
Bodemfunctie

Ecologische

Humane

risicowaarde

risicowaarde

Landbouw

20

430

Natuur

27

2.600

27

2.600

Wonen met tuin

27

430

Plaatsen waar kinderen spelen

27

560

Moestuin/volkstuin

27

97

76

2.600

Groen met natuurwaarden
(recreatie, sport, parken

Ander groen, bebouwing,
infrastructuur, industrie

Toepassingswaarde generiek
kader Besluit

Interventiewaarde

20

76
27

76

Beleid hergebruik van nature arseenhoudende grond
De gemeenten, zijn van mening dat de generieke normen in de tabel te rigide zijn voor grond
met van nature verhoogde arseenwaarden. Bovendien blijkt uit de tabel dat de normen op de
ecologische risicowaarden zijn afgestemd, terwijl de humane risicowaarden vele malen hoger
liggen. De gemeenten besluiten (onder de volgende voorwaarden) om het toepassen van grond
met verhoogde arseengehalten toe te staan:
• Bij het aantreffen van een ijzeroerlaag wordt de grond apart geplaatst en aanvullend
onderzocht op het gehalte aan arseen. Het nemen van twee representatieve mengmonsters
(elk 50 grepen) met een reguliere arseen-analyse is hiervoor voldoende.
• Wanneer het gemiddelde arseengehalte gelijk is aan of lager is dan 430 mg/kg ds
(standaardbodem; gehalte waarboven humane risico’s optreden bij het bodemgebruik
‘Wonen met tuin (en beperkte gewasconsumptie)’), dan mag de toepassing in de
bodemlaag 0-2 m-mv plaatsvinden, mits voldaan wordt aan de (humane) risicowaarde. In
de praktijk betekent dit dat de grond overal mag worden toegepast, behalve ter
plaatse van moes-/volkstuinen.
• Wanneer het gemiddelde arseengehalte van de onderzochte partij hoger is dan 430 mg/kg
ds (standaardbodem; gehalte waarboven humane risico’s optreden bij het bodemgebruik
‘Wonen met tuin (en beperkte gewasconsumptie)’), is toepassing van de partij niet
toegestaan en zal deze naar een erkende verwerker moeten worden afgevoerd.
Kleine partijen van nature arseenhoudende grond kunnen eventueel naar een erkende
verwerker worden afgevoerd.
Bovenstaande voorwaarden zijn niet van toepassing als een partij grond verdacht wordt voor
arseen als gevolg van menselijk handelen. Een voorbeeld hiervan is opgebracht vormzand
afkomstig van ijzergieterijen.
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2.5.6

Lokale Maximale Waarden Noorderhaven-Spoorzone (bodemlaag 0-2 m-mv;
gemeente Zutphen)

Op het zuidelijk deel van het bedrijventerrein De Mars in Zutphen, gelegen ten noorden van de
spoorlijn Deventer-Arnhem, heeft een grootschalige herstructurering plaatsgevonden. Het is
geschikt gemaakt voor woningbouw, centrumfunctie en kantoren. Deze wijziging is vastgelegd
in het bestemmingsplan Noorderhaven. Bij deze herontwikkeling zijn de verschillende
historische bodemverontreinigingen gesaneerd en is de bovengrond en ondergrond integraal
geschikt gemaakt voor de toekomstige functies.
Als gevolg van deze grootschalige herontwikkeling met de bijbehorende ingrepen in de bodem
is de bodemkwaliteitskaart aangepast aan de nieuwe situatie. In de nieuwe situatie is de
bodemkwaliteit sterk verbeterd, van niet toepasbaar naar overwegend kwaliteitsklasse
‘Landbouw/natuur’. Plaatselijk kan nog grond met de bodemkwaliteitsklasse ‘Wonen’ aanwezig
zijn. De gemeente Zutphen wil deze gerealiseerde goede bodemkwaliteit, ook naar de toekomst
toe, blijven borgen voor dit gebied en op termijn verbeteren. Dit betekent het volgende voor het
gebied Noorderhaven-Spoorzone:
• Vrijkomende grond uit dit gebied die in de kwaliteitsklasse ‘Landbouw/natuur’ of ‘Wonen’
valt, mag vrij worden hergebruikt binnen het eigen plangebied. De toepassingseis is
daardoor gelijk aan het huidige gebruik (‘Wonen’).
• Voor grond van buiten het plangebied geldt dat gestreefd wordt naar een
kwaliteitsverbetering. De toepassingseis voor de grond is aan de kwaliteitsklasse
‘Landbouw/natuur’.
De Lokale Maximale Waarden voor het gebied NoorderhavenSpoorzone is voor de bodemlaag 0-2 m-mv als volgt vastgesteld:
• Vrijkomende grond van dit gebied die in de kwaliteitsklasse
‘Landbouw/natuur’ of ‘Wonen’ valt, mag vrij worden hergebruikt
binnen het eigen plangebied. De toepassingseis is daardoor gelijk
aan het huidige gebruik (‘Wonen’).
• Voor grond van buiten het plangebied geldt dat gestreefd wordt
naar een kwaliteitsverbetering. De toepassingseis voor de grond is
aan de kwaliteitsklasse ‘Landbouw/natuur’.

2.5.7

Lokale Maximale Waarden noordelijk industrieterrein De Mars (bodemlaag 0-2 mmv; gemeente Zutphen)

Op het noordelijke deel van Industrieterrein De Mars zijn bedrijven en industrieën gevestigd. Als
gevolg hiervan is de bodem belast meet meerdere stoffen die (in het verleden) zijn gebruikt bij
de bedrijfsactiviteiten. Als gevolg van deze bodemverontreiniging moeten historische
verontreiniging (bij herontwikkeling) worden gesaneerd. De uit te voeren bodemsanering moet
kosten effectief en functiegericht worden uitgevoerd. Bij de functiegerichte sanering wordt
aangesloten bij de toekomstige functie van locatie waar de herontwikkeling plaatsvindt. Dit geldt
ook voor het toepassen van grond op de locatie die worden herontwikkeld.
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De Lokale Maximale Waarden voor locaties die worden
herontwikkeld op het noordelijk industrieterrein De Mars sluiten voor
de bodemlaag 0-2 m-mv aan op de toekomstige functie van de
locatie: Industrie, Wonen of Overig.

2.5.8

Lokale Maximale Waarden kwaliteitsklasse Industrie (alleen als gevolg van
bestrijdingsmiddelen) in én toepassen grond uit de bodemkwaliteitszone
‘Gebieden met diffuus verhoogde gehalten bestrijdingsmiddelen’ in hetzelfde
gebied (bodemlaag 0-2 m-mv)

In de bodemkwaliteitszone ‘Gebieden met diffuus verhoogde gehalten bestrijdingsmiddelen’
(bijvoorbeeld boomgaard- en fruitteeltpercelen of sportvelden in de periode 1945-2000[13], zie de
website www.topotijdreis.nl) is vastgesteld dat in de bovengrond licht verhoogde gehalten van
bestrijdingsmiddelen voor komen. Deze verhoogde gehalten zorgen ervoor dat de grond in de
kwaliteitsklasse ‘Industrie’ valt. Dit heeft te maken dat bij een aantal individuele
bestrijdingsmiddelen de maximale waarde voor de functie Wonen gelijk is gesteld aan de
Achtergrondwaarde (AW2000, Landbouw/natuur).
Voor het duurzame bodemgebruik in deze bodemkwaliteitszone zijn de risico's van mens en
milieu van belang. Uit een risicobeoordeling van een vergelijkbare situatie in de regio ZuidoostUtrecht8 is gebleken dat de toetsingsnorm voor eventuele risico's voor mens en milieu bij
bestrijdingsmiddelen de interventiewaarden zijn. Zo lang in de grond de gehalten van
bestrijdingsmiddelen de interventiewaarden niet overschrijden, en de eventuele
voedselprodukten voldoen aan de Warenwet, zijn er geen risico's. Op de ‘gebieden met diffuus
verhoogde gehalten bestrijdingsmiddelen’ zijn de maximaal gemeten waarden van
bestrijdingsmiddelen ruim onder de interventiewaarden vastgesteld (factor 2 tot 2.297). De
maximale waarden voor Industrie van bestrijdingsmiddelen liggen een factor 1 tot 40 lager dan
de interventiewaarden.
De gemeenten willen de nu beperkte toepassingsmogelijkheden van grond met de
kwaliteitsklasse ‘Industrie’ (alleen als gevolg van bestrijdingsmiddelen) uit de
bodemkwaliteitszone ‘Gebieden met diffuus verhoogde gehalten bestrijdingsmiddelen’
vergroten. Vanwege het ontbreken van risico’s voor mens en milieu staan de gemeenten toe
dat in de bodemkwaliteitszone ‘Gebieden met diffuus verhoogde gehalten bestrijdingsmiddelen’
grond met de kwaliteitsklasse ‘Industrie’ (alleen als gevolg van bestrijdingsmiddelen) mag
worden toegepast.
Uitwerking gebiedsspecifiek beleid: toepassen grond uit de bodemkwaliteitszone
‘Gebieden met diffuus verhoogde gehalten bestrijdingsmiddelen’ in de
bodemkwaliteitszone ‘Gebieden met diffuus verhoogde gehalten bestrijdingsmiddelen’
De uitwerking van het gebiedsspecifiek beleid in de bodemkwaliteitszone ‘Gebieden met diffuus
verhoogde gehalten bestrijdingsmiddelen’ is als volgt: Als het voornemen bestaat om
vrijkomende grond uit de bovengrond van de bodemkwaliteitszone ‘Gebieden met diffuus
8

Nota bodembeheer, grondstromenbeleid regio Zuidoost-Utrecht, Milieudienst Zuidoost-Utrecht, oktober 2011.
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verhoogde gehalten bestrijdingsmiddelen’ weer in de bodemkwaliteitszone ‘Gebieden met
diffuus verhoogde gehalten bestrijdingsmiddelen’ te hergebruiken, moet voorafgaand aan het
ontgraven altijd een indicatief onderzoek worden uitgevoerd volgens een passende strategie uit
de NEN 5740[17]. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten mag de grond als volgt worden
toegepast:
• Kwaliteitsklasse Landbouw/natuur (Achtergrondwaarde-AW2000): de grond mag overal
worden toegepast.
• Kwaliteitsklasse Wonen: de grond mag worden toegepast in gebieden waar de
toepassingseis de kwaliteitsklasse Wonen is (zie de kaartbijlagen N5).
• Kwaliteitsklasse Industrie:
de grond mag worden toegepast in gebieden waar de toepassingseis de
kwaliteitsklasse Industrie is (zie de kaartbijlagen N5).
de grond mag worden toegepast in de bodemkwaliteitszone ‘Gebieden met diffuus
verhoogde gehalten bestrijdingsmiddelen’ met de bodemfunctie ‘Landbouw/natuur’ of
‘Industrie’ als alle stoffen voldoen aan de kwaliteitsklasse Landbouw/natuur met
uitzondering van organochloorbestrijdingsmiddelen, die mogen voldoen aan de
kwaliteitsklasse ‘Industrie’.
• Kwaliteitsklasse Niet toepasbaar: de grond moet worden afgevoerd naar een erkende
verwerker.
De initiatiefnemer van het grondverzet moet met een historisch onderzoek aantonen dat de
ontgravings- én toepassingslocatie onderdeel uitmaken van de bodemkwaliteitszone ‘Gebieden
met diffuus verhoogde gehalten bestrijdingsmiddelen’.
De Lokale Maximale Waarde in de bodemkwaliteitszone ‘Gebieden
met diffuus verhoogde gehalten bestrijdingsmiddelen’ is voor de
bodemlaag 0-2 m-mv vastgesteld op de kwaliteitsklasse ‘Industrie’
(alleen als gevolg van bestrijdingsmiddelen).
Vrijkomende grond uit de bodemkwaliteitszone ‘Gebieden met
diffuus verhoogde gehalten bestrijdingsmiddelen’ moet altijd
indicatief worden onderzocht volgens een passende strategie uit de
NEN 5740.
Afhankelijk van de onderzoeksresultaten mag de grond in de
bodemkwaliteitszone ‘Gebieden met diffuus verhoogde gehalten
bestrijdingsmiddelen’ worden toegepast.
De initiatiefnemer van het grondverzet moet met een historisch
onderzoek aantonen dat de ontgravings- én toepassingslocatie
onderdeel uitmaken van de bodemkwaliteitszone ‘Gebieden met
diffuus verhoogde gehalten bestrijdingsmiddelen’.
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2.5.9

Lokale Maximale Waarden toepassen grond op onverharde kinderspeelplaatsen
en moes-/volkstuin(complex)en (bodemlaag 0-2 m-mv)
In sommige gebieden is het toegestaan om grond met de kwaliteitsklasse ‘Wonen’ toe te
passen. De gemeenten stellen daarentegen bij onverharde kinderspeelplaatsen 9, en moes/volkstuin(complex)en strengere eisen als daar grond wordt toegepast. Dit om bij het
(toekomstig) bodemgebruik eventuele risico’s uit te sluiten.
Binnen de gemeenten moet de grond die wordt toegepast op bestaande onverharde
kinderspeelplaatsen en moes-/volkstuin(complex)en, bijvoorbeeld bij herinrichting of
renovatiewerkzaamheden, voldoen aan de kwaliteitsklasse ‘Landbouw/natuur
(Achtergrondwaarde – AW2000)’.
De nieuw aan te leggen onverharde kinderspeelplaatsen en moes-/volkstuin(complex)en
moeten worden voorzien van een minimaal 1,0 meter dikke deklaag waarvan de kwaliteit
voldoet aan de kwaliteitsklasse ‘Landbouw/natuur (Achtergrondwaarde – AW2000)’.
De kwaliteit van de toe te passen grond die voldoet aan de kwaliteitsklasse ‘Landbouw/natuur
(Achtergrondwaarde – AW2000)’ moet worden aangetoond met een partijkeuring. Ook gelden
nog eisen ten aanzien van bijmenging van bodemvreemd materiaal en asbest (zie § 2.6 en
§ 2.7).
De Lokale Maximale Waarde voor kinderspeelplaatsen en moes/volkstuin(complex)en, bijvoorbeeld bij herinrichting of
renovatiewerkzaamheden, is voor de bodemlaag 0-2 m-mv
vastgesteld op de kwaliteitsklasse ‘Achtergrondwaarde – AW2000’.
De nieuw aan te leggen kinderspeelplaatsen en moes/volkstuin(complex)en moeten zijn voorzien van een minimaal 1,0
meter dikke deklaag waarvan de kwaliteit voldoet aan de
kwaliteitsklasse ‘Achtergrondwaarde – AW2000’’.
Ook gelden nog eisen ten aanzien van bijmenging van
bodemvreemd materiaal en asbest (zie § 2.6 en § 2.7).

2.5.10 Lokale Maximale Waarden betere bovenafdichting oude stortplaatsen
(uitgezonderd stortplaatsen met gevoelig bodemgebruik)
Op de grondgebieden van de gemeenten bevinden zich een aantal voormalige stortplaatsen.
De bovenafdichting van een deel van deze stortplaatsen is of wordt in de toekomst mogelijk
onvoldoende.
Het toepassen van grond “als bovenafdichting voor een stortplaats met het oog op het
voorkomen van nadelige gevolgen voor mens, plant of dier als gevolg van contact met het
onderliggende materiaal” wordt binnen het Besluit als een nuttige toepassing gezien (artikel 35
onderdeel d). De toe te passen grond moet voldoen aan het (toekomstige) bodemgebruik.
9

Hieronder wordt verstaan: openbare kinderspeelplaatsen, speelplaatsen bij scholen, speelplaatsen bij (particuliere)
kinderopvanginstellingen.
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De gemeenten willen de mogelijkheden voor het nuttig toepassen van vrijgekomen grond met
de kwaliteitsklassen ‘Wonen’ en ‘Industrie’ vergroten door deze toe te passen op stortplaatsen
waar de bovenafdichting onvoldoende is. Omdat de stortplaatsen in het buitengebied en in
woongebieden zijn gelegen, voldoet de kwaliteitsklasse ‘Wonen’ of ‘Industrie’ niet altijd aan de
toepassingseis ter plaatse (in de regel ‘Wonen’ of ‘Achtergrondwaarden - AW2000’). Daarom
stellen de gemeenten voor het toepassen van grond voor een betere bovenafdichting van oude
stortplaatsen (uitgezonderd stortplaatsen waarop gevoelig bodemgebruik10 plaatsvindt) onder
de volgende voorwaarden Lokale Maximale Waarden vast:
Alleen voor oude stortplaatsen waarvan de bovenafdichting onvoldoende is, mag grond met
maximaal de kwaliteitsklasse ‘Wonen’ of ‘Industrie’ worden gebruikt ter verbetering (het
voldoende op dikte brengen) van de bovenafdichting. Grond met de kwaliteitsklasse ‘Wonen’ of
‘Industrie’ mag worden gebruikt alleen in combinatie met het aanbrengen van een minimaal 0,5
meter dikke afdeklaag. De kwaliteit van de afdeklaag moet voldoen aan de gemeentelijke
toepassingseis voor hergebruik van grond van het gebied waarin de stortplaats ligt.
De Lokale Maximale Waarde voor een betere bovenafdichting van
oude stortplaatsen is vastgesteld op de kwaliteitsklasse ‘Industrie’.
Onder voorwaarde dat daarboven een minimaal 0,5 meter dikke
afdeklaag wordt aangebracht. De kwaliteit van de afdeklaag moet
voldoen aan de gemeentelijke toepassingseis van het gebied waarin
de stortplaats ligt.

2.5.11 Toepassen van PFAS-houdende grond bij de toepassingseis kwaliteitsklasse
‘Wonen’ of ‘Industrie’
Definiëren toepassingswaarden PFAS-verbindingen in de grond
Uit onderzoeken is gebleken dat in de bodem van de gemeenten over het algemeen zeer licht
verhoogde gehalten aan PFAS-verbindingen voorkomen. Om deze reden stellen de gemeenten
de regel dat in de toe te passen grond geen gehalten aan PFAS-verbindingen hoger dan de
landelijke achtergrondwaarden mag bevatten is, voor gebieden met de toepassingseis
kwaliteitsklasse ‘Wonen’ op basis van andere stoffen. Voor de gebieden waar de
toepassingseis kwaliteitsklasse ‘Industrie’ geldt, op basis van de andere stoffen, zijn de PFAStoepassingsnormen van toepassing uit het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAShoudende grond en baggerspecie[18]. In het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAShoudende grond en baggerspecie zijn ook de landelijke achtergrondwaarden zijn momenteel
opgenomen. De landelijke achtergrondwaarden voor PFAS-verbindingen worden naar
verwachting in 2021 in de Regeling bodemkwaliteit opgenomen. De Regeling bodemkwaliteit
blijft na inwerkingtreding van de Omgevingswet van kracht.
Voor het toepassen van PFAS-houdende grond in waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden volgen de gemeenten de eisen die volgen uit de provinciale milieuverordening [19].
10

Hieronder wordt verstaan: wonen met tuin, onverharde recreatiegebieden en kinderspeelplaatsen (zoals
bijvoorbeeld openbare kinderspeelplaatsen, speelplaatsen bij scholen, speelplaatsen bij -particulierekinderopvanginstellingen), intensief gebruikt openbaar groen (zoals bijvoorbeeld parken en plantsoenen, moes- en
volkstuincomplexen.
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De toepassingswaarden voor het toepassen van PFAS-houdende
grond is, voor gebieden met de toepassingseis kwaliteitsklasse
‘Wonen’ op basis van andere stoffen, vastgesteld op de landelijke
achtergrondwaarden. Voor de gebieden waar de toepassingseis
kwaliteitsklasse ‘Industrie’ geldt, op basis van de andere stoffen, zijn
de PFAS-toepassingsnormen van toepassing uit het tijdelijk
handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en
baggerspecie.
Toekomstige bijstelling van de voorlopige landelijke achtergrondwaarden en
(toepassings)waarden voor PFAS-houdende grond
Tot en met 2020 wordt er nog veel onderzoek gedaan naar PFAS-verbindingen (bijvoorbeeld
naar mobiliteit, uitloging, bioaccumulatie en gedrag in grondwater) en worden er landelijk veel
meetgegevens door het RIVM verzameld. Op basis van deze onderzoeken en meetgegevens
worden interventiewaarden gedefinieerd en worden mogelijk de voorlopige landelijke
achtergrondwaarden en toepassingswaarden voor PFAS-verbindingen aangepast.
Als interventiewaarden worden gedefinieerd, volgen de gemeenten de landelijke normen.
Als de voorlopige landelijke achtergrondwaarden en/of toepassingswaarden voor PFAShoudende grond worden gewijzigd, evalueren de gemeenten deze met de in deze nota
bodembeheer gedefinieerde Lokale Maximale Waarden en regionale toepassingswaarden voor
hergebruik van PFAS-houdende grond. Indien van toepassing worden de regionale
toepassingswaarden gewijzigd en bestuurlijk vastgesteld.
2.6

Toepassen grond met bodemvreemd materiaal (steenachtige materialen,
onbewerkt hout, plastic, piepschuim etc.)

Het Besluit stelt dat een partij grond maximaal 20 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal
mag bevatten. In de bodem van de gemeenten wordt lang niet altijd 20 gewichtsprocent
bodemvreemde materiaal aangetroffen. Ook gaat de omschrijving ‘gewichtspercentage’ niet op
voor lichte bodemvreemde materialen zoals plastic of piepschuim. Daarom hanteren de
gemeenten het volgende beleid voor bijmenging van bodemvreemd materiaal:
• Bij het aanleveren van historische gegevens voorafgaand aan het tijdelijk opslaan en het
toepassen van grond moet aandacht besteed worden aan het voor komen van
bodemvreemd materiaal (onbewerkt hout en steenachtige materialen zoals puin,
bakstenen, cement, beton) in de grond. Tijdens de grondwerkzaamheden moet een visuele
controle plaatsvinden of de grond mogelijk verontreinigd is met bodemvreemde
bijmengingen. De gemeenten stellen een maximale bijmenging van bodemvreemd
materiaal vast van maximaal 10 gewichtsprocent voor onbewerkt hout en steenachtige
materialen bijvoorbeeld puin, bakstenen, cement, beton.
Om het milieu minder met andere bodemvreemde materialen zoals plastics en
piepschuim te belasten mag de toe te passen grond slechts een ‘sporadische’ (maximaal

27/45 — Nota bodembeheer — SOB011396.RAP002 — 15 december 2020

•

0,1 volumeprocent) bijmenging aan andere bodemvreemde materialen bevatten. Hierbij
wordt aangesloten op de Regeling.
Bij twijfel of grenssituaties beslist de betreffende gemeente of de Omgevingsdienst
Achterhoek (Toezicht en handhaving voor de gemeenten).
Als er geen sprake is van sterk verontreinigde grond, is het toegestaan om door civieltechnisch zeven het percentage bodemvreemd materiaal terug te brengen naar de
toegestane percentages. Het civiel-technisch zeven wordt niet als een tussentijdse
bewerking beschouwd (zie de Nota van Toelichting Besluit bodemkwaliteit artikel 36, derde
lid). Het uitgezeefde bodemvreemd materiaal moet worden getransporteerd naar een
erkende verwerker. Is het bodemvreemd materiaal niet uit te zeven, bijvoorbeeld bij
kolengruis, dan moet een alternatieve toepassingslocatie voor de grond worden gezocht.
Als tijdens de grondwerkzaamheden asbestverdacht materiaal (asbest(golf)plaat, bouwen sloopafval, gemengd puin, betonpuin en metselpuin) wordt waargenomen, moeten de
werkzaamheden direct gestaakt worden (Arbeidsomstandighedenwet en -besluit)[20], moet
het spoor van de Wet bodembescherming worden gevolgd en een verkennend
asbestonderzoek worden uitgevoerd. Ook moet contact worden opgenomen met de
Omgevingsdienst Achterhoek. Dit geldt ook voor overige bijmengingen en afwijkingen zoals
kleur en geur die redelijkerwijs op een bodemverontreiniging kunnen wijzen met
bijvoorbeeld minerale olie of met vluchtige stoffen.

Als in de toe te passen grond meer dan het toegestane percentage bodemvreemd materiaal
aan bijmenging wordt vastgesteld, of er wordt asbest of een andere niet verwachte mogelijke
bodemverontreiniging aangetroffen, dan moet dit direct worden gemeld aan de
Omgevingsdienst Achterhoek en moet het werk (tijdelijk) worden gestaakt.
In de toe te passen grond mag maximaal 10 gewichtsprocent met
onbewerkt hout en steenachtige materialen bevatten én een
‘sporadische’ bijmenging (maximaal 0,1 volumeprocent) aan lichte
materialen zoals plastics en piepschuim.

2.7

Toepassen van grond met asbestverdacht/-houdend materiaal

Voor grond geldt als generieke toepassingseis dat deze maximaal 100 mg/kg droge stof (ds)
aan -gewogen- asbest mag bevatten en de concentratie aan respirabele vezels mag niet groter
zijn dan 10 mg/kg ds (gewogen). Dit betreft een gewogen gehalte, zijnde het gehalte
serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. De gemeenten in de regio
Achterhoek stellen hieraan strengere eisen om te voorkomen dat de toegepaste grond in het
kader van de Wet bodembescherming in een later stadium alsnog nader onderzocht moet
worden. In de gemeente mag grond met asbestverdachte materialen maximaal 50 mg/kg ds
(gewogen) asbest bevatten en de concentratie aan respirabele vezels mag niet groter zijn dan
10 mg/kg ds (gewogen). Uitzondering op deze regel is dat in de toe te passen grond op
onverharde kinderspeelplaatsen en moes-/volkstuin(complex)en zintuiglijk en analytisch geen
asbest mag bevatten.
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Burgers of bedrijven worden geadviseerd het beleid van de gemeente te volgen.
Als burgers/bedrijven dit niet willen geldt het volgende:
Als asbest(golf)plaat en/of ander asbestverdacht materiaal (zoals bouw- en sloopafval,
gemengd puin, betonpuin en metselpuin) wordt aangetroffen in de toe te passen grond, moet
altijd een asbestonderzoek conform de laatste versie van de NEN 5707[21] of NEN 5897[22]
plaatsvinden (de nieuwste stand der techniek) waarmee het gehalte van asbest wordt
vastgesteld.
In bijlage 1 is nader ingegaan op puin, asbestverdachtheid en asbestonderzoek.
Voor grondverzet in gebieden waar gebouwen met asbestdaken aanwezig zijn wordt voor de
wijze van het uit te voeren bodemonderzoek verwezen naar de handreiking asbest en bodem [23]
die is opgesteld in opdracht van het Gelders Ondergrond Overleg.
Als de maximale waarde voor asbest wordt overschreden (100 mg/kg ds gewogen), is sprake
van een geval van ernstige bodemverontreiniging en moet dit worden gemeld bij het bevoegd
gezag Wet bodembescherming. Dit geldt óók als de maximale waarde voor asbest niet wordt
overschreden, maar meer dan 10 mg/kg ds (gewogen) aan respirabele vezels wordt gemeten.
Dit betreft een gewogen gehalte, zijnde het gehalte serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte
amfiboolasbest. Als de zorgplicht van toepassing is (asbestverontreiniging ontstaan vanaf 1993)
moet direct gesaneerd worden. Is de zorgplicht niet van toepassing, dan moet met een
risicobeoordeling worden vastgesteld of er sprake is van onaanvaardbare risico’s (zie bijlage 3
van de Circulaire bodemsanering[24]).
Als in grond die is verontreinigd met asbest (≤100 mg/kg ds -gewogen- én ≤10 mg/kg ds gewogen- aan respirabele vezels) en méér dan de voornoemde percentages bodemvreemd
materiaal is vastgesteld (zie § 2.6), én het asbest is alleen gerelateerd aan het bodemvreemde
materiaal, dan mag het met asbest verontreinigde bodemvreemde materiaal op een daartoe
passende wijze uit de grond gezeefd worden. Dit tussentijdse (civiel-technische) zeven wordt
niet als een bewerking gezien (zie de Nota van Toelichting Besluit bodemkwaliteit artikel 36,
derde lid).
Bij een eerstvolgende wijziging van de Wet milieubeheer wordt het eenvoudiger om met asbest
verontreinigde grond bij een asbestdak zonder goed functionerende dakgoot/regenwaterafvoer
te verwijderen. Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf mag dan onder vermelding in het
Landelijke AsbestVolgSysteem (LAVS) bij de verwijdering van het asbestdak óók de met asbest
verontreinigde toplaag verwijderen.
Toe te passen grond mag maximaal 50 mg/kg droge stof (ds) aan
-gewogen- asbest en maximaal 10 mg/kg ds (gewogen) aan
respirabele vezels bevatten.
Uitzondering op deze regel is dat in de toe te passen grond op
onverharde kinderspeelplaatsen en moes-/volkstuin(complex)en
zintuiglijk en analytisch geen asbest mag bevatten.
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2.8

Toepassen van grond uit de bodemlaag dieper dan 2 meter beneden het maaiveld

Zoals in de bodemkwaliteitskaart van de gemeenten is aangegeven, maakt de bodemlaag
dieper dan 2 meter beneden het maaiveld geen onderdeel uit van de bodemkwaliteitskaart.
Grond uit deze bodemlaag (bijvoorbeeld bij ondertunneling, diepe riolering, parkeergarages en
kelders) die elders nuttig wordt toegepast, moet voorafgaand aan de toepassing worden
gekeurd. Afhankelijk van de keuringsresultaten mag de grond worden toegepast. Dit leidt tot
extra kosten en uitvoeringstijd. Omdat het de verwachting is dat de kwaliteit van de bodemlaag
dieper dan 2 meter niet afwijkt van de kwaliteit van de bodemlaag die hierboven ligt (vanaf 1,0
meter tot en met 2 meter diepte), wordt dit niet doelmatig geacht.
De gemeenten verruimen de regels voor het toepassen van grond uit de bodemlaag dieper dan
2 meter beneden het maaiveld. Dit betekent dat grond vrijkomend uit deze bodemlaag op
dezelfde wijze beoordeeld mag worden als de bovenliggende bodemlaag (1,0 meter diepte tot
en met 2 meter diepte) (zie kaartbijlage N3C). Voorwaarden hierbij zijn:
• De locatie is niet verdacht voor bodemverontreiniging.
• De grond is afkomstig van een ongeroerde bodemlaag.
• De grond is zintuiglijk niet verontreinigd.
De grond uit de bodemlaag dieper dan 2 meter beneden het maaiveld is niet verdacht voor
verhoogde gehalten aan PFAS-verbindingen.
De vrijkomende en zintuiglijk niet verontreinigde grond nietverdachte locaties uit de bodemlaag dieper dan 2 meter beneden
het maaiveld mag op dezelfde wijze beoordeeld worden als de
bovenliggende bodemlaag van 1,0 meter diepte tot en met 2 meter
diepte. Voorwaarden hierbij zijn:
• De locatie is niet verdacht voor bodemverontreiniging.
• De grond is afkomstig van een ongeroerde bodemlaag.
• De grond is zintuiglijk niet verontreinigd.
De grond uit de bodemlaag dieper dan 2 meter beneden het
maaiveld is niet verdacht voor verhoogde gehalten aan PFASverbindingen.

2.9

Toepassen van grond afkomstig van gebieden van buiten de gemeenten in de
regio Achterhoek

Voor het toepassen van grond van buiten de gemeenten in de regio Achterhoek gelden de
volgende toepassingseisen en -voorwaarden
• Grond met een geaccepteerde bodemkwaliteitskaart als erkend bewijsmiddel, in combinatie
met een uitgevoerd historisch onderzoek, moet voldoen aan de kwaliteitsklasse
‘Landbouw/natuur’.
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•
•

•

Grond met een partijkeuring als erkend bewijsmiddel moet voldoen aan de generieke
toepassingseisen (zie de kaartbijlagen N4).
Grond uit Duitsland moet ook voorzien zijn van een partijkeuring. Voor deze grond geldt
bovendien de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen[25] (EVOA). Op de website
van de Inspectie Leefomgeving en transport
(https://www.ilent.nl/onderwerpen/afvaltransport-evoa) wordt ingegaan of een kennisgeving
(vergunningsaanvraag) gedaan moet worden. Als een vergunning aangevraagd moet
worden, blijkt uit de EVOA-beschikking op de aanvraag of de grond mag worden toegepast.
Pas dan mag de grond naar Nederland worden getransporteerd en toegepast.
Te allen tijde geldt dat de gehalten aan PFAS-verbindingen moet zijn aangetoond en dat
deze de landelijke achtergrondwaarden niet overschrijden.

2.10

Tijdelijke uitname van grond bij graafwerkzaamheden

Bij aanleg, vervang- en reparatiewerkzaamheden van ondergrondse infrastructuur zoals kabels,
leidingen en graafwerkzaamheden bij groenvoorzieningen, wordt grond ontgraven en weer
toegepast (tijdelijke uitname van grond). In het Besluit is onder voorwaarden tijdelijke uitname
van grond op een voor bodemverontreiniging niet-verdachte locatie (volgend uit de
aangeleverde historische gegevens) toegestaan zonder dat een kwaliteitsbepaling is
uitgevoerd, een functietoets is gedaan en een melding is verricht. De voorwaarden hierbij zijn
dat:
1. er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
2. er geen tussentijdse bewerking11 plaatsvindt;
3. de grond onder dezelfde condities 12 op of nabij de herkomstlocatie13 weer wordt toegepast;
ondergrond wordt weer ondergrond en bovengrond wordt weer bovengrond.
Met deze laatste voorwaarde is het zogenaamde ‘over-de-kop-werken’ (de bovengrond, de
tussenlaag en de ondergrond worden niet gescheiden ontgraven) bij graafwerkzaamheden niet
mogelijk. Dit is niet wenselijk omdat bij veel graafwerkzaamheden er geen tot (zeer) weinig
ruimte op en in de nabije omgeving van de graaflocatie aanwezig is om de bovengrond, de
tussenlaag en de ondergrond gescheiden tijdelijk op te slaan. Ook is de grond in de meeste
situaties, bijvoorbeeld bij de aanleg en reparatie van de ondergrondse infrastructuur, al eerder
'over-de-kop' gegaan.

11

Het tussentijds civiel-technisch zeven (cosmetisch zeven) wordt niet als tussentijdse bewerking beschouwd (zie de
Nota van Toelichting Besluit bodemkwaliteit artikel 36, derde lid).
12 Ontgraven bovengrond, tussenlaag en ondergrond worden weer teruggeplaatst in dezelfde bodemlaag (rekening
houdend met de grondwaterspiegel). Hierdoor verandert de bodem qua samenstelling en emissie niet.
13 Op en nabij geeft enige speelruimte. Met het oog op de controleerbaarheid moet de grond of baggerspecie wel in
hetzelfde werk worden teruggebracht, maar hoeft niet precies op dezelfde plaats te worden teruggebracht. Enkel
voorbeelden:
– het in het kader van de (spoor)wegenbouw of -reconstructie wegnemen van bermgrond voorafgaand aan
(spoor)wegverbreding en het opnieuw terugbrengen als bermgrond in de nieuwe berm (zelfde soort toepassing:
berm wordt berm, maar niet op de exact zelfde plaats);
– bij het verplaatsen van een sloot wordt de grond die vrijkomt uit de nieuw te graven sloot gebruikt om de
bestaande sloot mee te vullen (bodem wordt weer bodem).
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De gemeenten verruimen daarom de regels voor tijdelijke uitname van grond bij aanleg,
vervang- en reparatiewerkzaamheden van ondergrondse infrastructuur zoals kabels, leidingen
én bij graafwerkzaamheden voor groenvoorzieningen als volgt:
Bij tijdelijke uitname van grond bij graafwerkzaamheden hoeft de grond niet gescheiden te
worden ontgraven. De grond mag worden geroerd en op of nabij dezelfde herkomstlocatie
worden teruggeplaatst. De eerste 2 voornoemde voorwaarden blijven overigens gelden.
In 2020 is een richtlijn opgesteld voor risico gestuurd werken bij tijdelijk uitplaatsen (zonder
afvoer van grond) met betrekking tot asbest in puinhoudende bodem[26]. De gemeenten
adviseren deze richtlijn aan te houden zodat onderzoekstijd en -geld naar asbest in de bodem
kan worden bespaard.
Voor tijdelijke uitname van grond bestaat regelgeving omtrent het doen van onderzoek en
melding.
NB

Bij tijdelijke uitname van grond op niet verdachte locaties én waar nog geen
bodemonderzoek is uitgevoerd, kan conform de CROW 400[27] de veiligheidsklasse
worden bepaald met behulp van de bodemkwaliteitskaart; op basis van minimaal de
80-percentielwaarde (of een hogere percentielwaarde) van de bodemkwaliteitszone(s)
waarin de graafwerkzaamheden plaatsvinden.
Bij tijdelijke uitname bij aanleg, vervang- en
reparatiewerkzaamheden van ondergrondse infrastructuur zoals
kabels, leidingen én bij graafwerkzaamheden voor
graafwerkzaamheden op voor bodemverontreiniging niet-verdachte
locaties, hoeft de grond niet gescheiden te worden ontgraven. De
grond mag worden geroerd en op of nabij dezelfde herkomstlocatie
worden teruggeplaatst.

2.11

Gebruik van de bodemkwaliteitskaarten bij bodemverontreinigende activiteiten

Onder het Activiteitenbesluit
Volgens het Activiteitenbesluit moet een bedrijf met bodemverontreinigende activiteiten een
nulsituatie-onderzoek uitvoeren. Als het betreffende bedrijf haar activiteiten staakt, moet een
eindsituatie-onderzoek worden uitgevoerd. De resultaten van het eindsituatie-onderzoek
worden vergeleken met die van het nulsituatie-onderzoek. Op deze manier kan worden
nagegaan of de plaatsgevonden bedrijfsactiviteiten tot een verslechtering van de
bodemkwaliteit hebben geleid.
Het komt wel eens voor dat de nulsituatie in het verleden niet is vastgelegd. Volgens het
Activiteitenbesluit moeten in die situatie de resultaten van het eindsituatie-onderzoek voldoen
aan de maximale waarden van de klasse Achtergrondwaarde (AW2000). De gemeenten staan
het echter toe dat bij het niet aanwezig zijn van een nulsituatie-onderzoek voor een activiteit dat
in het verleden is gestart, de bodemkwaliteitskaarten mogen worden gebruikt bij de interpretatie
van de resultaten van het eindsituatie-onderzoek. In sommige gebieden kan met de
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bodemkwaliteitskaart worden aangetoond dat het verwijderen van een verontreiniging tot aan
de Achtergrondwaarde (AW2000) niet realistisch is. Een bepaalde stof kan namelijk diffuus
verhoogd voorkomen in een gebied. Het eindsituatieonderzoek kan dan worden getoetst aan de
gemiddelden van de bodemkwaliteitszone waarin de locatie is gelegen, of aan de
Achtergrondwaarde (AW2000) als het gemiddelde van een stof lager dan de
Achtergrondwaarde (AW2000) is vastgesteld.
De bodemkwaliteitskaart zelf mag nooit in de plaats van een nul- of eindsituatie-onderzoek
worden gebruikt.
Onder de Omgevingswet
Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is voor bodembedreigende activiteiten in het
Besluit activiteiten leefomgeving, in tegenstelling tot het Activiteitenbesluit, geen nulsituatieonderzoek meer verplicht. Dit nulsituatie-onderzoek bij de start van een activiteit is geen
milieubeschermende maatregel, maar een grondslag voor een eindsituatie-onderzoek. Hiermee
kan het bevoegd gezag toetsen of door de bodembedreigende activiteit verontreiniging heeft
plaatsgevonden.
Als de gemeente heeft voorgeschreven dat een nulsituatie-onderzoek verplicht is, dan moet dit
worden uitgevoerd. Ook kan op vrijwillige basis een nulsituatie-onderzoek worden uitgevoerd,
ter ondersteuning van het (later uit te voeren) eindsituatie-onderzoek.
Het eindsituatie-onderzoek is verplicht. Dit eindsituatie-onderzoek hangt samen met de
beëindiging van de activiteit. Per activiteit wordt aangegeven of bij beëindiging een eindsituatieonderzoek nodig is.
Als er geen nulsituatie-onderzoek is uitgevoerd, wordt het eindonderzoek getoetst aan de
bodemkwaliteitskaart.
Voor activiteiten waarop de Europese Richtlijn industriële emissies het
milieubeschermingsbeginsel van "Integrated Pollution Prevention and Control" (IPPC) toepast,
blijft volgens de Europese Richtlijn industriële emissies (art. 22) het nulsituatie-onderzoek wel
verplicht. Het bevoegd gezag moet deze opnemen in de omgevingsvergunning.
De bodemkwaliteitskaart zelf mag nooit in de plaats van een nul- of eindsituatie-onderzoek
worden gebruikt.
2.12

Toepassen grond uit een oude categorie-1 werk

Grond uit een oude categorie-1 werk (volgens het voormalige Bouwstoffenbesluit) die elders
nuttig wordt toegepast moet altijd worden gekeurd. Op basis van de keuringsresultaten worden
de hergebruiksmogelijkheden van de grond bepaald.
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2.13

Voorkomen verspreiden plaagsoorten (flora) bij grondverzet

Bij het toepassen van grond speelt naast de chemische kwaliteit van de grond sinds enige tijd
ook de verspreiding van zogenaamde plaagsoorten (flora) een steeds belangrijke rol. Een
voorbeeld hiervan is de Japanse duizendknoop of de reuzenberenklauw. Deze uitheemse
planten brengt door de groei van haar wortels schade toe in het stedelijk gebied (aan
infrastructuur, oevers, waterkeringen en funderingen), maar verdrukt ook onze inheemse flora.
De reuzenberenklauw vormt ook een risico voor de volksgezondheid; aanraking van het
waterachtige plantensap kan leiden tot brandwonden en in de ogen tot blindheid. Om deze
redenen willen de gemeenten de verspreiding van deze plaagsoorten, bijvoorbeeld door
grondverzet en het toepassen van grond, voorkomen.
De gemeenten stellen dat bij graafwerkzaamheden, het (tijdelijk) opslaan van grond en
toepassen van grond aandacht moet worden besteed aan het (eventueel) voor komen van
plaagsoorten (flora). Dit kan bijvoorbeeld door tijdens de terreininspectie voorafgaand aan het
grondverzet hier aandacht aan te besteden. Er is een landelijk protocol omgaan met Aziatische
duizendknopen[28] opgesteld. Hierin is onder andere ingegaan op het herkennen van de
duizendknoop, het voorkomen van verspreiding en het omgaan met de duizendknoop in diverse
situaties. Ook bestaat er voor (graaf)werkzaamheden een beslisboom die is opgenomen op de
website ‘Bestrijding duizendknoop’: https://bestrijdingduizendknoop.nl/.
Als een plaagsoort (flora) ter plaatse van graafwerkzaamheden en het tijdelijk opslaan van
grond aanwezig is, kunnen mogelijk aanvullende maatregelen worden genomen. Hiervoor moet
contact op worden genomen met de betreffende gemeente.
Als een plaagsoort (flora) in de toe te passen grond aanwezig is, of mogelijk aanwezig kan zijn,
is het niet toegestaan de grond te hergebruiken/toe te passen. De grond moet op een gepaste
wijze, waardoor geen verwaaiing van de grond kan plaatsvinden, worden getransporteerd naar
een erkende verwerker van invasieve exoten. Een lijst van dit soort verwerkers is opgenomen
op de website van Branche Vereniging Organische Reststoffen: https://bvor.nl/invasieveexoten/.
2.14

De geldigheidsduur van een eventueel uitgevoerd onderzoek en gebruik van de
ontgravings- en toepassingskaart bij een al onderzochte locatie

De toe te passen grond en/of de ontvangende bodem kan al eerder zijn onderzocht. De NEN
5740 of en het BRL 1000 – protocol 1001[29] stellen geen voorwaarden aan de actualiteit van
onderzoeksgegevens. De gemeenten beschouwen de onderzoeksresultaten als een
momentopname en zijn daarom niet ‘onbeperkt houdbaar’. Bij een al uitgevoerd onderzoek
moet de initiatiefnemer aan de Omgevingsdienst Achterhoek (namens de gemeenten)
aannemelijk maken dat de onderzoeksgegevens hun actualiteitswaarde hebben behouden.
Hierbij moet ten minste in ogenschouw zijn genomen:
• of de gehanteerde strategie van monstername of analysemethodes voldoende inzicht
geven in de algemene bodemkwaliteit;
• of de onderzoekslocatie na uitvoering van het laatste volledige onderzoek niet intensiever is
gebruikt en geen grondverzet of herinrichting heeft ondergaan;
• qua gebruik of inrichting de onderzoekslocatie nog hetzelfde is;

34/45 — Nota bodembeheer — SOB011396.RAP002 — 15 december 2020

•
•

in hoeverre er tussentijds op de onderzoekslocatie activiteiten zijn uitgevoerd die de
bodemkwaliteit hebben kunnen beïnvloeden;
dat de relatie tussen de partijkeuring en de tijdelijk opgeslagen grond kan worden
aangetoond als deze tussentijds is verplaatst..

Bij twijfel kan de Omgevingsdienst Achterhoek (Toezicht en Handhaving van de gemeenten) ter
verificatie om een terreininspectie vragen en beslist of het bewijsmiddel gebruikt mag worden.
2.15

Gebruik van de ontgravings- en toepassingskaart als al een onderzoek is
uitgevoerd

2.15.1 Uitgevoerde partijkeuring en gebruik ontgravingskaart
De mogelijkheid bestaat dat op een locatie van ontgraving al een partijkeuring (BRL 1000 –
protocol 1001) of een gelijkwaardig onderzoek van de NEN 574014 is uitgevoerd. Als het
onderzoek voldoet aan de vereisten voor een bewijsmiddel uit het Besluit en representatief is
voor de meest recente (terrein)situatie, dan moet dit onderzoek worden gebruikt als
bewijsmiddel. Zo’n onderzoek geeft een beter beeld van de ontgravingskwaliteit van de grond
dan de bodemkwaliteitskaart. Het onderzoek is leidend boven de ontgravingskaarten van de
bodemkwaliteitskaart.
2.15.2 Uitgevoerd onderzoek en gebruik toepassingskaart
Uit een al uitgevoerd onderzoek kan blijken dat de kwaliteit van de ontvangende bodem slechter
of juist beter is dan de toepassingseis van de bodemkwaliteitszone waarin de locatie is gelegen.
In die situatie geldt de toepassingseis zoals deze is weergegeven op de toepassingskaarten,
ongeacht de vastgestelde bodemkwaliteitsklasse en mogelijk gevolgen voor de toepassingseis.
2.15.3 Uitgevoerd verkennend onderzoek en gebruik ontgravingskaart
Op de ontgravingslocatie kan al een verkennend bodemonderzoek zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld
ter plaatse van een voor bodemverontreiniging verdachte locatie. Een verkennend
bodemonderzoek is volgens het Besluit bodemkwaliteit geen erkend bewijsmiddel.
De gemeenten vinden het niet redelijk dat, na het uitvoeren van een verkennend
bodemonderzoek, een aanvullende partijkeuring moet plaatsvinden. Als het bodemonderzoek
nog representatief is voor de meest recente (terrein)situatie én het maximaal vastgestelde
(gestandaardiseerde) gehalten van de stoffen voldoen aan kwaliteitsklasse van de betreffende
bodemkwaliteitszone (zie de kaartbijlagen N3), er geen aanvullende partijkeuring hoeft te
worden uitgevoerd. De ontgravingskaart mag dan worden gebruikt als bewijsmiddel voor de
elders toe te passen grond. Het bodemonderzoek wordt hierbij als aanvullend ‘bewijsmiddel’
gebruikt.
Als niet wordt voldaan aan de kwaliteitsklasse van de betreffende bodemkwaliteitszone (zie de
kaartbijlagen N3), dan wordt de ontgraven grond als afwijkend gezien en moet een partijkeuring
worden uitgevoerd om de bodemkwaliteit te bepalen.
14

Alleen van de volgende onderzoeksstrategieën kan gebruik worden gemaakt: TOETS-S, TOETS-S-GR en
KEU-I-HE.
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Als één of meerdere gehalten de interventiewaarde overschrijdt, moet contact worden
opgenomen met de Omgevingsdienst Achterhoek.
2.16 Totaaloverzicht gemeentelijk beleid
In tabel 2.5 is een totaaloverzicht gegeven van de bodemkwaliteitszones, bodemfunctieklassen,
verwachte ontgravingsklassen, toepassingsklassen conform het gemeentelijke en
gebiedsspecifieke beleid van de gemeenten in de regio Achterhoek.
Op basis van het Besluit en de Regeling en de vastgestelde Lokale Maximale Waarden
(§ 2.5) is bepaald tussen welke zones voorafgaand aan de grondstroom al dan niet de
chemische kwaliteit van de grond moet worden onderzocht. Bijlage 4 geeft de mogelijkheden
van grondstromen binnen en tussen zones weer (grondstromenmatrix). Hierbij moet worden
opgemerkt dat deze matrix alleen geldt voor grondstromen tussen locaties die onderdeel
uitmaken van de bodemkwaliteitskaart.
De mogelijkheden voor vrij grondverzet is weergegeven in een grondstromenmatrix (zie bijlage
4).

Tabel 2.5 Totaaloverzicht bodemkwaliteitszones, verwachte ontgravingsklassen, toepassingseisen bij voorkomende
functies conform het in deze nota bodembeheer geformuleerde beleid
Bodemkwaliteitszone

Voor komende
bodemfunctie(s)

Verwachte
ontgravingsklasse
(op basis van
80-percentielwaarde)

Toepassingseis
(gebeiedsspeciek en
gemeentelijk beleid)
A

Bovengrond (dieptetraject 0-0,5 m-mv) #
Wonen voor 1970
(8 gemeenten*)

Overig (8 gemeenten*)

Industrie
Wonen

Industrie B @@
Wonen

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Industrie

Industrie B @@

Wonen

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur
Lochem: Wonen 1900-1945
Lochem: Overig wonen

Wonen
Industrie
Wonen

Wonen

Industrie
Wonen

Landbouw/natuur

Industrie
Wonen
Landbouw/natuur
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Wonen @
Industrie B @@
Wonen @
Industrie B @@

Landbouw/natuur

Lochem: Buitengebied

Wonen C @
Landbouw/natuur

Industrie
Lochem: Industrie

Wonen @

Landbouw/natuur
Industrie B @@

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Bodemkwaliteitszone

Voor komende
bodemfunctie(s)

Verwachte
ontgravingsklasse
(op basis van
80-percentielwaarde)

Toepassingseis
(gebeiedsspeciek en
gemeentelijk beleid)
A

Bovengrond (dieptetraject 0-0,5 m-mv) #
Zutphen: Wonen voor 1945

Wonen
Landbouw/natuur

Industrie

Industrie
Zutphen: Wonen vanaf 1945

Wonen

Wonen

Landbouw/natuur $

Spoorzone)
Zutphen: Industrie voor 1945
(overig gebied)
Zutphen: Industrie vanaf 1945
(stortplaats Fort de Pol)

Industrie
Wonen

Wonen

Landbouw/natuur
Industrie

Wonen @
Landbouw/natuur

Zutphen: Industrie voor 1945
Wonen

Landbouw/natuur
Industrie B @@

Landbouw/natuur
(plangebied Noorderhaven-

Wonen @

Lokale Maximale
Waarden D

Wonen @
Landbouw/natuur

Industrie $$

Industrie @@

Zutphen: Industrie vanaf 1945

Industrie

(overig gebied/noordelijk

Wonen

industrieterrein De Mars)

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur E

Industrie

Industrie B @@

Zutphen: Buitengebied

Wonen

Industrie E @@
Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur
Gebieden met diffuus verhoogde

Industrie

gehalten aan bestrijdingsmiddelen

Wonen

(bodemlaag 0-0,5 m-mv)**

Landbouw/natuur

Geasfalteerde wegen in het
buitengebied (incl. bermen)
Onverharde kinderspeelplaatsen
en moes-/volkstuin(complex)en
Oude stortplaatsen (afdeklaag)

Wonen E @

Landbouw/natuur
Industrie F @@

Industrie

Wonen F @
Landbouw/natuur F

Industrie

Onbekend

Industrie G @@

Varieert

Varieert

Landbouw/natuur H

Varieert

Onbekend

Lokale Maximale
Waarden I

Tussenlaag (dieptetraject 0,5-1,0 m-mv) #
Wonen voor 1970
(8 gemeenten*)

Industrie
Wonen
Landbouw/natuur

37/45 — Nota bodembeheer — SOB011396.RAP002 — 15 december 2020

Industrie B @@
Wonen

Wonen C @
Landbouw/natuur

Bodemkwaliteitszone

Voor komende
bodemfunctie(s)

Verwachte
ontgravingsklasse
(op basis van
80-percentielwaarde)

Toepassingseis
(gebeiedsspeciek en
gemeentelijk beleid)
A

Tussenlaag (dieptetraject 0,5-1,0 m-mv) #
Industrie
Overig (8 gemeenten*)

Wonen

Industrie B @@
Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Wonen C @
Landbouw/natuur

Industrie
Lochem: Ondergrond

Wonen

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Industrie

Wonen @

Landbouw/natuur
Zutphen: Wonen voor 1900
Zutphen: Wonen 1900-1945

Wonen
Wonen
Landbouw/natuur

Wonen

Zutphen: Industrie voor 1945
(plangebied Noorderhaven-

Wonen

Landbouw/natuur $

Spoorzone)
Zutphen: Industrie voor 1945
(overig gebied)
Zutphen: Industrie 1945-1970
(stortplaats Fort de Pol)

Industrie
Wonen

Industrie

Landbouw/natuur
Industrie

Zutphen: Industrie 1945-1970

Industrie

(overig gebied/noordelijk

Wonen

industrieterrein De Mars)

Landbouw/natuur

Wonen @
Landbouw/natuur
Lokale Maximale
Waarden D

Wonen @
Landbouw/natuur

Industrie $$

Industrie @@
Industrie E @@

Wonen

Wonen E @
Landbouw/natuur E

Industrie
Zutphen: Industrie na 1970

Wonen

Landbouw/natuur $$$

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Industrie

Onbekend

Industrie G @@

Varieert

Varieert

Landbouw/natuur H

Landbouw/natuur
Industrie
Zutphen: Overig ondergrond

Wonen
Wonen

Geasfalteerde wegen in het
buitengebied (incl. bermen)
Onverharde kinderspeelplaatsen
en moes-/volkstuin(complex)en

Ondergrond (dieptetraject 1,0-2,0 m-mv) ##
Wonen voor 1970
(8 gemeenten*)

Industrie
Wonen
Landbouw/natuur
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Industrie B @@
Wonen

Wonen C @
Landbouw/natuur

Bodemkwaliteitszone

Voor komende
bodemfunctie(s)

Verwachte
ontgravingsklasse
(op basis van
80-percentielwaarde)

Toepassingseis
(gebeiedsspeciek en
gemeentelijk beleid)
A

Ondergrond (dieptetraject 1,0-2,0 m-mv) ##
Industrie
Overig (8 gemeenten*)

Wonen

Industrie B @@
Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Wonen C @
Landbouw/natuur

Industrie
Lochem: Ondergrond

Wonen

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Industrie

Wonen @

Landbouw/natuur
Zutphen: Wonen voor 1900
Zutphen: Wonen 1900-1945

Wonen
Wonen
Landbouw/natuur

Wonen

Zutphen: Industrie voor 1945
(plangebied Noorderhaven-

Wonen

Landbouw/natuur $

Spoorzone)
Zutphen: Industrie voor 1945
(overig gebied)
Zutphen: Industrie 1945-1970
(stortplaats Fort de Pol)

Industrie
Wonen

Wonen

Landbouw/natuur
Industrie

Zutphen: Industrie 1945-1970

Industrie

(overig gebied/noordelijk

Wonen

industrieterrein De Mars)

Landbouw/natuur

Wonen @
Landbouw/natuur
Lokale Maximale
Waarden D

Wonen @
Landbouw/natuur

Industrie $$

Industrie @@
Industrie E @@

Wonen

Wonen E
Landbouw/natuur E

Industrie
Zutphen: Industrie na 1970

Wonen

Landbouw/natuur $$$

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Industrie

Onbekend

Industrie G @@

Varieert

Varieert

Landbouw/natuur H

Varieert

Landbouw/natuur @@@

Landbouw/natuur
Industrie
Zutphen: Overig ondergrond

Wonen
Wonen

Geasfalteerde wegen in het
buitengebied (incl. bermen)
Onverharde kinderspeelplaatsen
en moes-/volkstuin(complex)en
Bijzondere omstandigheden
Waterwin- en
grondwaterbeschermingsgebieden

Industrie
Wonen
Landbouw/natuur
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*

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en
Winterswijk.
**
Voor de ligging van de percelen met diffuus verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen (bijvoorbeeld
boomgaard- en fruitteeltpercelen in de periode 1945-2000[13]) wordt verwezen naar de website
www.topotijdreis.nl.
#
De 80-percentielwaarden van de PFAS-verbindingen zijn lager dan de voorlopige landelijke
achtergrondwaarden vastgesteld, maar voor een aantal PFAS-verbindingen liggen deze boven de
bepalingsgrens.
##
De niet geroerde ondergrond (traject 1,0-2,0 m-mv) is niet verdacht voor PFAS-verbindingen en daarom niet
onderzocht op deze stofgroep.
@
De gehalten aan PFAS-verbindingen moeten voldoen aan landelijke achtergrondwaarden.
@@ De gehalten aan PFAS-verbindingen moeten voldoen aan de toepassingswaarden voor de
bodemkwaliteitsklasse ‘Industrie’.
@@@ De gehalten aan PFAS-verbindingen moeten voldoen aan de in de meest recente versie van de provinciale
omgevingsverordening benoemde toepassingswaarden.
$
Kwaliteitsklasse is gebaseerd op het in 2017 vastgestelde gebiedsspecifieke beleid [2] en de grootschalige
herontwikkelingen met de bijbehorende ingrepen in dit gebied de afgelopen jaren.
$$
Kwaliteitsklasse is gebaseerd op de aangebrachte leeflaag om de saneringsdoelstelling voor stortplaats De Pol
te behalen[2].
$$$
De 95-percentielwaarde voor arseen overschrijdt de interventiewaarde. De sterk verhoogde arseengehalten
hebben een natuurlijke oorzaak.Bij het aantreffend van een ijzeroerlaag moet de grond worden onderzocht (zie
§ 2.5.5).
A
Toe te passen van nature arseenhoudende grond moet voldoen aan de Lokale Maximale Waarden (zie tabel
2.2 in § 2.5.5).
B
Ter plaatse aangewezen gebieden mag grond met de kwaliteitsklasse ‘Industrie’ worden toegepast (zie § 2.5.3).
In sommige situaties is eerst een formeel besluit van het college van burgemeester en wethouders nodig.
C
Ter plaatse van aangewezen gebieden in de gemeente Aalten mag grond met de kwaliteitsklasse ‘Wonen’
worden toegepast (zie § 2.5.4).
D
Vrijkomende grond uit deze bodemkwaliteitszone mag voldoen aan de kwaliteitsklasse ‘Wonen’ of beter. Toe te
passen grond van buiten deze bodemkwaliteitszone moet voldoen aan de kwaliteitsklasse ‘Landbouw/natuur’.
E
De toepassingseis sluit geldt voor locaties die worden herontwikkeld op het noordelijk industrieterrein De Mars
en sluiten aan op de toekomstige functie van de locatie: Industrie, Wonen of Overig (zie § 2.5.7).
F
De gemeenten staan toe dat grond uit de zone ‘Gebieden met diffuus verhoogde gehalten aan
bestrijdingsmiddelen (bodemlaag 0-0,5 m-mv)’ alleen na uitvoeren van een indicatief bodemonderzoek en
afhankelijk van de onderzoeksresultaten en toetsing aan de Lokale Maximale Waarden weer in deze zone mag
worden hergebruikt (zie § 2.5.8).
G
Ter plaatse van de geasfalteerde wegen in het buitengebied (incl. bermen) mag grond met de kwaliteitsklasse
‘Industrie’ of beter worden toegepast (zie § 2.5.2).
H
De kwaliteitsklasse ‘Achtergrondwaarde – AW2000’ moet worden aangetoond met een partijkeuring (zie
§ 2.5.9). Ook gelden eisen ten aanzien van bijmenging van bodemvreemd materiaal en asbestverdachte
materialen (zie § 2.6 en § 2.7).
I
Op oudere stortplaatsen mag voor een betere bovenafdichting grond worden gebruikt met de kwaliteitsklasse
‘Industrie’. Voorwaarden bij deze Lokale Maximale Waarden zijn dat deze alleen mogen worden gebruikt in
combinatie met een 0,5 meter dikke afdeklaag. De kwaliteit van de afdeklaag moet voldoen aan de
gemeentelijke toepassingseis voor hergebruik van grond van het gebied waarin de stortplaats ligt. (zie § 2.5.10).

2.17 Opstellen grondstromenplan bij projecten
2.17.1 Grootschalige bodemtoepassing
Bij grootschalige bodemtoepassingen moet, conform artikel 64 van het Besluit, een
(grondstromen) beheerplan worden ingediend. In het beheerplan wordt minimaal opgenomen:
• Aan- en/of inleiding.
• Wettelijk kader en onderbouwing dat aan artikelen 5/35 van het Besluit (nuttige/functionele
en ruimtelijk gewenste toepassing) wordt voldaan.
• Een technische onderbouwing waarmee wordt aangetoond dat wordt voldaan aan artikel 63
van het Besluit; de “technische” aspecten van de grootschalige bodemtoepassing (opbouw
van de toepassing / deklaag / herkenbaarheid / kwaliteit grond / etc.).
• Uitvoeringsaspecten (betrokkenen / periode / meldingsregime / kwaliteitsverklaringen /
registratie / oplevering / beheerder).
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•

•

Beheer / nazorg (in stand houden van toepassing én leeflaag / eventueel risico dat de
grootschalige bodemtoepassing niet wordt afgerond en wie dan verantwoordelijk is /
eventueel een monitoringsporgramma).
Het plan kan voorzien worden met enkele bijlagen (bijvoorbeeld de ligging / opbouw van de
grootschalige bodemtoepassing / verwachte ontgravingskwaliteit -boven- en ondergrond- in
het ontgravingsgebied).

Door het tijdig in beeld brengen van de grondstromen en de afstemming met het bevoegde
gezag kunnen knelpunten vooraf worden gesignaleerd en kan stagnatie tijdens de uitvoering
worden voorkomen. Het grondstromenplan met de melding van het toepassen van grond
worden ingediend bij het centrale meldpunt van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Hierdoor wordt de administratieve last verminderd.
2.17.2 Andere projecten met grootschalig grondverzet
Bij de uitvoering van projecten met grootschalig grondverzet, bijvoorbeeld infrastructurele
werken, bouw- en woonrijp maken en natuurontwikkeling, wordt geadviseerd om een
grondstromenplan op te stellen. Dit plan moet dan worden ingediend bij de gemeente (als deze
initiatiefnemer is van het project) of de Omgevingsdienst Achterhoek.
In een grondstomenplan voor grootschalig grondverzet wordt minimaal opgenomen:
• Aan- en/of inleiding.
• Wettelijk kader en onderbouwing dat aan artikelen 5/35 van het Besluit (nuttige/functionele
en ruimtelijk gewenste toepassing) wordt voldaan.
• Een technische onderbouwing waarmee wordt aangetoond dat wordt voldaan aan artikel 63
van het Besluit; de “technische” aspecten van het grootschalige grondverzet (opbouw van
de toepassing / eventuele deklaag / herkenbaarheid / kwaliteit grond / etc.).
• Uitvoeringsaspecten (betrokkenen / periode / meldingsregime / kwaliteitsverklaringen /
registratie / oplevering / beheerder).
• Beheer / nazorg (in stand houden van toepassing en eventuele leeflaag / eventueel risico
dat het grootschalig grondverzet niet wordt afgerond en wie dan verantwoordelijk is /
eventueel een monitoringsporgramma).
• Het plan kan voorzien worden met enkele bijlagen (bijvoorbeeld de ligging / opbouw van de
toepassing / verwachte ontgravingskwaliteit -boven- en ondergrond- in het
ontgravingsgebied).
Door het tijdig in beeld brengen van de grondstromen en de afstemming met het bevoegde
gezag kunnen knelpunten vooraf worden gesignaleerd en kan stagnatie tijdens de uitvoering
worden voorkomen. Ook kunnen op basis van het grondstromenplan afspraken worden
gemaakt over het indienen van meldingen Besluit bodemkwaliteit. Hierdoor kan de
administratieve last worden verminderd.
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2.18

Melden tijdelijke opslag voorafgaand een de definitieve toepassing

Als grond voorafgaand aan de toepassing tijdelijk wordt opgeslagen dan zijn in principe 2
meldingen bij het centrale meldpunt bodemkwaliteit van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat noodzakelijk. Om deze administratie lasten te verminderen, verruimen de
gemeenten de eisen voor het melden van tijdelijke opslag van grond waarvan de
toepassingslocatie bekend is als volgt: Als bekend is waar de grond, die tijdelijk wordt
opgeslagen, wordt toegepast, hoeft voorafgaand aan de tijdelijke opslag alleen de melding voor
de toepassing van deze grond te worden gedaan. Bij de melding moet wel de locatie en duur
van de tijdelijke opslag worden vermeld. De kwaliteit van de grond die tijdelijk wordt
opgeslagen, moet voldoen aan de vastgestelde bodemkwaliteitsklasse dan wel de vastgestelde
Lokale Maximale Waarden ter plaatse.
Als bekend is waar de grond, die tijdelijk is opgeslagen, wordt
toegepast, hoeft voorafgaand aan de tijdelijke opslag alleen de
melding voor de toepassing van deze grond te worden gedaan. Bij
de melding moet wel de locatie en duur van de tijdelijke opslag
worden vermeld.
De kwaliteit van de grond die tijdelijk wordt opgeslagen moet
voldoen aan de vastgestelde bodemkwaliteitsklasse dan wel de
vastgestelde Lokale Maximale Waarden ter plaatse.
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Bijlage 1

Begrippenlijst
Bagger(specie)
Baggerspecie is materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor
dat water bestemde ruimte en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2
millimeter en organisch stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem
van nature wordt aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voor komende schelpen en
grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter. Baggerspecie die in het kader van het
Besluit nuttig wordt toegepast mag maximaal 20 gewichtsprocent aan bodemvreemd materiaal
bevatten. Met gebiedsspecifiek beleid hebben de gemeenten hier strengere eisen aan gesteld.
Barium
Voor barium bestaat op dit moment geen norm. De destijds voor deze stof geldende normen
zijn ingetrokken (Staatscourant nr. 67, publicatie 7 april 2009) omdat de interventiewaarde lager
was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Dit blijft gehandhaafd. De
onderzoeksgegevens over barium moeten wél in de bodemkwaliteitskaarten worden
meegenomen, aangezien barium onderdeel uitmaakt van het stoffenpakket, met dien verstande
dat geen eisen worden gesteld aan het aantal waarnemingen. Deze gegevens kunnen een
indicatie voor de aanwezigheid van antropogene bronnen zijn die ook andere verontreinigingen
met zich mee kunnen brengen.
Verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond worden aangetroffen
door een menselijke activiteit. Dit gehalte wordt beoordeeld op basis van de voormalige
interventiewaarde voor barium: 920 mg/kg ds (bij standaardbodem lutum 25%, organisch stof
10%).
Bodembeheergebied gemeentelijk grondstromenbeleid
Het bodembeheergebied omvat de grondgebieden van de gemeente Aalten, Berkelland,
Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en
Zutphen.
Bodemfunctieklassenkaart
Kaart waarop de verschillende bodemfuncties zijn aangegeven, waarbij het bodemgebruik is
ingedeeld in de klassen ‘Industrie’, ‘Wonen’ en ‘Overig’. Onder het laatstgenoemde gebruik
vallen landbouw en natuur.
Bodemkwaliteitskaart
De bodemkwaliteitskaart bestaat uit drie hoofdkaarten:
1. Een kaart met uitgesloten locaties en gebieden.
2. De ontgravingskaart (deze kaart mag onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt als
bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de te ontgraven grond, als deze grond elders
nuttig wordt toegepast).
3. De toepassingskaart (deze kaart geeft de maximale kwaliteitseisen weer waaraan de toe te
passen grond moet voldoen).
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Bodemkwaliteitsklasse
In het Besluit bodemkwaliteit worden bodemkwaliteitszones afhankelijk van de gemiddelde
kwaliteit ingedeeld in één van de drie onderscheiden bodemkwaliteitsklassen:
• Klasse Landbouw/natuur.
• Klasse Wonen.
• Klasse Industrie.
De bodemkwaliteit is gebaseerd op de 80-percentielwaarde van een zone en getoetst aan de
toetsingswaarden uit de Regeling bodemkwaliteit. De 80-percentielwaarde geeft meer
betrouwbaarheid aan de te verwachten ontgravingsklasse in een zone.
Bij de toetsingsmethodiek voor de kwaliteitsklasse ‘Landbouw/natuur’ wordt uitgegaan van een
staffel voor het aantal toegestane overschrijdingen (zie onderstaand). Voor de
bodemkwaliteitskaart van de gemeenten is het basispakket van toepassing.
De toetsingsmethodiek voor het bepalen van de bodemkwaliteitsklasse ‘Wonen’ is minder
streng dan de toetsingsmethodiek voor het bepalen van de ontgravingsklasse (zie het kopje
‘Ontgravingskaart’ in deze bijlage). Met de minder strenge toets wordt voorkomen dat de
bodemkwaliteit van een gebied op basis van één stof wordt ingedeeld in de
bodemkwaliteitsklasse Industrie. Dit zou in de praktijk de ongewenste situatie kunnen opleveren
dat ook voor alle overige stoffen minder strenge regels gelden en de concentraties kunnen
toenemen tot de maximale waarden voor de functie Industrie. Hierdoor verslechtert de kwaliteit
van het gebied.
Tabel B2.1 Staffel toegestane aantal overschrijdingen.
Aantal gemeten stoffen

Aantal toegestane overschrijdingen

1-6

0

Basispakket (7-15)

2

16 – 26

3

27 – 36

4

37 – 48

5

Klasse Landbouw/natuur (Achtergrondwaarde – AW2000):
• Alle gehalten voldoen aan de Achtergrondwaarden (AW2000), met uitzondering van een
aantal overschrijdingen, zie staffel tabel B2.1.
• De overschrijding mag maximaal twee maal de norm voor de klassegrens
Achtergrondwaarden (AW2000) bedragen.
• De overschrijding is lager dan de norm voor klassegrens Wonen (exclusief nikkel, zie tabel
B2.2 bij 'Toetsingswaarden Besluit bodemkwaliteit').
Klasse Wonen:
• Alle gehalten voldoen aan de klassegrens Wonen, met uitzondering van een aantal
overschrijdingen, zie staffel tabel B2.1.
• De overschrijding mag maximaal de norm voor de klassegrens Wonen plus de norm voor
de klassegrens Achtergrondwaarden (AW2000) bedragen.
• De overschrijding mag maximaal de norm voor de klassegrens Industrie bedragen.
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Klasse Industrie:
• Als de indeling niet leidt tot de indeling in klasse Wonen of Achtergrondwaarden (AW2000)
wordt de bodemkwaliteit ingedeeld in de klasse Industrie.
Voor het effect van gehalten aan PFAS-verbindingen op de indeling in kwaliteitsklassen, zie het
kopje ‘PFAS-gehalten en effect op de kwaliteitsklassen’.
Bodemkwaliteitszone
Een deel van een gebied waarvoor geldt dat er sprake is van een zelfde gebiedseigen
bodemkwaliteit, waarbij zowel de verwachtingswaarde als de mate van variabiliteit van belang
zijn. De spreiding van gehalten binnen een bodemkwaliteitszone is relatief laag. Een
bodemkwaliteitszone is begrensd in het horizontale vlak én het verticale vlak (diepte).
Bodemvreemd materiaal
Onder bodemvreemd materiaal vallen alle materialen die niet onder de definitie van grond
vallen en bij ontgraving al in de bodem aanwezig zijn. Deze bijmenging mag niet opzettelijk zijn
toegevoegd aan de partij of het gevolg zijn van onzorgvuldige ontgraving of
sloopwerkzaamheden.
Bijzondere omstandigheden
Voor een binnen een bodemkwaliteitszone liggend gebied geldt dat er sprake is van bijzondere
omstandigheden, als er voor dat gebied een afwijkende verwachtingswaarde geldt ten opzichte
van de verwachtingswaarde van de betreffende bodemkwaliteitszone. Te denken valt aan voor
bodemverontreiniging verdachte locaties, onderzochte locaties, locaties waar een sanering
heeft plaatsgevonden of locaties met onvoorziene visuele waarnemingen (bodemvreemde
materialen, kleur, geur). Ook beschermde gebieden zoals bijvoorbeeld voor de ecologie,
archeologie/cultuurhistorie en aardkundige waarden vallen onder de bijzondere
omstandigheden. In gebieden met bijzondere omstandigheden kunnen vanwege andere wet en
regelgeving aanvullende eisen worden gesteld.
Diffuse chemische bodemkwaliteit
De diffuse chemische bodemkwaliteit in een bepaald gebied is de verdeling van gehalten van
stoffen in dat gebied waarvoor de bodemkwaliteitskaart is vastgesteld. Deze verdeling kan
worden gekwantificeerd door statistische parameters (gemiddelde, percentielwaarden).
Ernstig verontreinigde grond
Grond waarvan gehalten voor één of meer stoffen de interventiewaarden van de Wet
bodembescherming overschrijden.
Geval van ernstige bodemverontreiniging (grond)
In minimaal 25 m³ grond overschrijden de gehalten voor één of meer stoffen de betreffende
Interventiewaarden (I-waarde).
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Gevoelig bodemgebruik
Gevoelig bodemgebruik wordt hier gedefinieerd als zijnde Wonen met onverharde tuinen,
plaatsen waar kinderen spelen (zie verderop in deze bijlage), moes-/volkstuin(complex)en.
Grond
Onder dit begrip vallen onder andere: zand, veen, klei en löss. Het Besluit definieert grond als
volgt: “Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2
millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem
van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voor komende schelpen en
grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie.” Ook
verontreinigde grond die is gereinigd en ontwaterde of baggerspecie worden als grond
beschouwd. Grond die in het kader van het Besluit nuttig wordt toegepast mag maximaal 20
gewichtsprocent aan bodemvreemd materiaal bevatten. Met gebiedsspecifiek beleid hebben de
gemeenten hier strengere eisen aan gesteld.
Interventiewaarde
Wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde uit de Wet
bodembescherming wordt gesproken over een sterke verontreiniging of een sterk verhoogd
gehalte. De interventiewaarden zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2013.
Kinderspeelplaatsen
Hieronder wordt verstaan: openbare kinderspeelplaatsen, speelplaatsen bij scholen,
speelplaatsen bij (particuliere) kinderopvanginstellingen.
Kwalibo – kwaliteitsborging in het bodembeheer
Bij het milieuvriendelijk beheren en gebruiken van de (water)bodem moeten gegevens
betrouwbaar zijn en moet netjes worden gewerkt. Hiervoor stelt Kwalibo eisen aan de kwaliteit
en integriteit van personen, bedrijven en overheden die werken aan bodembeheer. In artikel 2.1
van de Regeling zijn de werkzaamheden aangewezen wanneer Kwalibo van toepassing is.
Lokale bron (puntbron)
Duidelijk aanwijsbare bron voor een eventuele bodemverontreiniging zoals bijvoorbeeld een
ondergrondse huisbrandolietank, een halfverharding, boerenerven (puinverhardingen), een
gedempte watergang, een ophooglaag, een chemische wasserij, gebruik bestrijdingsmiddelen,
bodembedreigende activiteiten, of een (bekend) geval van ernstige bodemverontreiniging.
Niet gezoneerd gebied
Gebieden kunnen worden gezoneerd wanneer er voldoende bodemgegevens beschikbaar zijn
om te voldoen aan de eisen uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Wanneer er onvoldoende
bodemgegevens beschikbaar zijn, kan de actuele diffuse chemische bodemkwaliteit van het
gebied niet met een voldoende onderbouwing en betrouwbaarheid worden bepaald en wordt
het gebied niet gezoneerd. Een gebied kan ook niet worden gezoneerd als niet wordt voldaan
aan de eisen voor de spreiding van de bodemgegevens uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten.
Een niet gezoneerd gebied kan ook ontstaan als de gemeente er bewust voor kiest een gebied
niet op te nemen in de bodemkwaliteitskaart (zie ook: ‘Uitgesloten gebied’).
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Onderscheidende gebiedskenmerken
Kenmerken in een gebied waarvan verwacht wordt dat deze een verband vertonen met de
bodemkwaliteit. Bijvoorbeeld: bodemtype, geomorfologie, landgebruik, historie,
gebiedsontwikkeling en huidig gebruik. Bij het actualiseren van een bodemkwaliteitskaart kan
de vastgestelde bodemkwaliteit in de bestaande kaart ook als (aanvullend) onderscheidend
gebiedskenmerk worden vastgesteld.
Ontgravingskaart
De ontgravingskaart geeft de te verwachten kwaliteit aan van de eventueel te ontgraven grond.
Deze kaart mag onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt als bewijsmiddel voor de
chemische kwaliteit van de te ontgraven grond, als deze grond elders nuttig wordt toegepast.
De ontgravingskwaliteit is gebaseerd op de 80-percentielwaarde van een zone en getoetst aan
de toetsingswaarden uit de Regeling bodemkwaliteit. De 80-percentielwaarde geeft met
betrouwbaarheid de te verwachten ontgravingsklasse in een zone aan. De ontgravingskwaliteit
is van een zone en getoetst aan de toetsingswaarden uit de Regeling bodemkwaliteit. De kaart
doet dus alleen een uitspraak over welke kwaliteit in het algemeen verwacht mag worden. De
kwaliteit van een individuele partij kan daarvan afwijken. De ontgravingskwaliteit kan vallen in
één van de vier onderscheiden klassen:
• Klasse Landbouw/natuur.
• Klasse Wonen.
• Klasse Industrie.
• Klasse Niet toepasbaar.
Bij de toetsingsmethodiek voor Landbouw/natuur wordt uitgegaan van een staffel (zie tabel B2.1
bij 'Bodemkwaliteitsklasse') voor het aantal toegestane overschrijdingen.
Klasse Landbouw/natuur (Achtergrondwaarde – AW2000):
• Alle gehalten voldoen aan de Achtergrondwaarden (AW2000), met uitzondering van een
aantal overschrijdingen, zie staffel tabel B2.1.
• De overschrijding mag maximaal twee maal de norm voor de klassegrens
Achtergrondwaarden (AW2000) bedragen.
• De overschrijding is lager dan de norm voor klassegrens Wonen (exclusief nikkel, zie tabel
B2.2 bij 'Toetsingswaarden Besluit bodemkwaliteit').
Klasse Wonen:
• De gehalten voldoen niet aan de klasse Landbouw/natuur en de norm voor klassegrens
Wonen wordt niet overschreden.
Klasse Industrie:
• De norm voor klassegrens Wonen wordt overschreden.
• De norm voor klasse grens Industrie wordt niet overschreden.
Klasse Niet toepasbaar:
• De norm voor klassegrens Industrie wordt overschreden.
Voor het effect van gehalten aan PFAS-verbindingen op de indeling in kwaliteitsklassen, zie het
kopje ‘PFAS-gehalten en effect op de kwaliteitsklassen’.
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Ontgravingslocatie
Betreft het gebied(sdeel) waar grond ontgraven wordt.
Onverharde wegbermen
De strook grond naast de verharde (klinker- en asfalt) weg. De strook omvat de bodemlaag tot
maximaal 0,5 meter diepte, en heeft gerekend vanaf de wegverharding een maximale breedte
van 10 meter. De onverharde wegberm wordt begrensd door (zie ook figuur B1.):
•
de erfgrens of
•
de meest afgelegen insteek van een droge bermsloot of
•
de meest nabij gelegen insteek van een natte sloot of
•
als voorgaande niet aanwezig zijn, de overgang naar andere begroeiing (houtopstanden
zoals hagen, struiken, bosschages, bos).
Voor wegbermen langs dijkwegen en voor wegbermen gelegen in habitatgebieden en het
Natuurnetwerk Nederland geldt voor beide zijden van het wegvak een strook van maximaal 2
meter. Dit in verband met de ecologische functie van de wegbermen. Buiten de aangegeven
strook mag in de wegbermen alleen schone grond toegepast worden.

Figuur B1. Begrenzing wegbermen (bron: brief van het voormalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst
Verkeer en Scheepvaart (kenmerk RWS/DVS‐2009/2932, 19 november 2009).

Oppervlaktewaterlichaam
Een onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een
waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een
overgangswater of een strook kustwater.
Percentiel/percentielwaarde
Waarde waar beneden een bepaald percentage van de analyseresultaten gelegen is.
Bijvoorbeeld 90-percentiel: 90% van de analyseresultaten ligt beneden deze waarde.
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PFAS-gehalten en effect op de kwaliteitsklassen
(Bron: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grondbaggerspecie-pfas-veldwerk-analyse-toetsing/faq/resultaten-pfas-onderzoek-toetsenaanvulling/)
De toetsing aan de PFAS-verbindingen is een aanvullende (losse) toets ten opzichte van de
toetsing op de reguliere parameters en indeling in kwaliteitsklassen. Dat betekent dat eerst de
toetsing plaatsvindt op basis van de reguliere parameters en op basis daarvan een indeling in
kwaliteitsklasse plaatsvindt.
Vervolgens vindt de toetsing aan de voorlopige toepassingswaarden uit het tijdelijk
handelingskader voor de PFAS-verbindingen plaats. Aan de hand van de aanvullende toetsing
stel je vervolgens vast in hoeverre beperkingen aan de toepassing gelden, bijvoorbeeld een
verbod op het toepassen onder grondwaterniveau of in oppervlaktewater. Voor PFAS zijn de
bijzondere toetsregels voor het toetsen aan de Achtergrondwaarde of maximale waarde wonen
niet van toepassing, omdat nog geen normen zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling
bodemkwaliteit. Ook tellen de gemeten PFAS niet mee als gemeten stoffen bij de bijzondere
toetsregels voor het toetsen aan de achtergrondwaarde of maximale waarde wonen.
Bij de inbouw van het handelingskader in de Regeling bodemkwaliteit wordt de wijze van
toetsen aan normwaarden nader ingevuld.
Hieronder zijn twee voorbeelden uitgewerkt:
Voorbeeld 1
Als een partij grond op basis van de overige stoffen is gekwalificeerd in de
bodemkwaliteitsklasse Wonen, dan moet aanvullend de PFAS-gehalten worden getoetst aan de
toepassingsnormen uit het tijdelijk handelingskader. Dit kan leiden tot de volgende drie
situaties:
1. Als alle PFAS-gehalten zijn aangetoond beneden de rapportagegrens, dan blijft de indeling
in kwaliteitsklasse Wonen staan en gelden geen aanvullende toepassingsvoorwaarden. De
partij kan als bodemkwaliteit Wonen worden toegepast zonder aanvullende voorwaarden.
2. Als één of meerdere PFAS-gehalten zijn aangetoond boven de rapportagegrens maar alle
PFAS-gehalten voldoen aan de toepassingsnormen voor de bodemkwaliteitsklasse Wonen
(7,0 µg/kg d.s. voor PFOA en 3,0 µg/kg d.s. voor de overige PFAS), blijft de indeling in
kwaliteitsklasse Wonen staan, maar gelden wel beperkingen aan de toepassing: toepassing
van grond op de landbodem beneden grondwaterniveau (tenzij PFAS < voorlopige
achtergrondwaarden voor PFAS) en in grondwaterbeschermingsgebieden.
3. Als één of meerdere PFAS-gehalten zijn aangetoond boven de toepassingsnormen van
7,0 µg/kg d.s. voor PFOA en 3,0 µg/kg d.s. voor de overige PFAS is deze niet generiek
toepasbaar. Toepassing van de partij kan alleen plaatsvinden als in dat gebied verhoogde
Lokale Maximale Waarden door het bevoegd gezag zijn vastgesteld in het kader van
gebiedsspecifiek beleid.
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Voorbeeld 2
Als een partij grond op basis van de overige stoffen is gekwalificeerd in de
bodemkwaliteitsklasse Landbouw/Natuur (< Achtergrondwaarde), dan moet aanvullend de
PFAS-gehalten worden getoetst aan de landelijke achtergrondwaarden (1,9 µg/kg d.s. voor
PFOA en 1,4 µg/kg d.s. voor de andere PFAS) en bij overschrijding daarvan ook toetsen aan de
normen voor 7,0 µg/kg d.s. voor PFOA en 3,0 µg/kg d.s. voor de overige PFAS). Dit kan leiden
tot de volgende vier situaties:
1. Als alle PFAS-gehalten kleiner zijn dan de bepalingsgrens, blijft de indeling in
kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur (< Achtergrondwaarden) staan en gelden geen
toepassingsvoorwaarden. Kortom alle toepassingen zijn toegestaan.
2. Als een PFAS-gehalte aangetoond wordt boven de rapportagegrens (0,1 µg/kg d.s.) maar
beneden de landelijke achtergrondwaarden (van 1,9 µg/kg d.s. voor PFOA en 1,4 µg/kg d.s.
voor de andere PFAS), dan blijft de indeling in kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur
(< Achtergrondwaarden) staan, maar gelden wel toepassingsvoorwaarden: toepassing van
grond op de landbodem in grondwaterbeschermingsgebieden is niet toegestaan.
3. Als een PFAS-gehalte aangetoond wordt boven de voorlopige achtergrondwaarde (van
1,9 µg/kg d.s. voor PFOA en 1,4 µg/kg d.s. voor de andere PFAS) en onder de
toepassingsnormen van 7,0 µg/kg d.s. voor PFOA en 3,0 µg/kg d.s voor de overige PFAS,
dan blijft de indeling in kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur (< Achtergrondwaarden) staan,
maar kan de partij uitsluitend toegepast in gebieden met de kwaliteitsklassen Wonen of
Industrie als toepassingseis of in gebieden waarvoor verhoogde lokale achtergrondwaarden
zijn vastgesteld.
4. Als één of meerdere PFAS-gehalten zijn aangetoond boven de toepassingsnormen van
7,0 µg/kg d.s. voor PFOA en 3,0 µg/kg d.s voor de overige PFAS, kan de partij niet meer
ingedeeld worden in een generieke kwaliteitsklasse voor toepasbare grond. Toepassing van
de partij kan alleen plaatsvinden als in dat gebied verhoogde Lokale Maximale Waarden
door het bevoegd gezag zijn vastgesteld in het kader van gebiedsspecifiek beleid.
Puin, asbestverdachtheid en asbestonderzoek
Als asbest(golf)plaat en/of ander asbestverdacht materiaal (zoals bouw- en sloopafval,
gemengd puin, betonpuin en metselpuin) wordt aangetroffen in de toe te passen grond, moet
altijd een asbestonderzoek conform de laatste versie van de NEN 5707 of NEN 5897
plaatsvinden (de nieuwste stand der techniek) waarmee het gehalte van asbest wordt
vastgesteld.
De NEN 5707 moet worden gebruikt bij een bijmenging met bodemvreemd materiaal tot en met
50 gewichtsprocent. Als meer dan 50 gewichtsprocent aan bijmenging met bodemvreemd
materiaal is vastgesteld, moet de NEN 5897 worden gebruikt. In overleg met de
Omgevingsdienst Achterhoek kan ook direct een partijkeuring worden uitgevoerd (inclusief, dan
wel specifiek op asbest). Een onderzoek conform de NEN 5707 of de NEN 5897 is volgens
paragraaf 4.3 van de Regeling namelijk geen erkend bewijsmiddel.
Of bodemvreemd materiaal daadwerkelijk asbestverdacht is, is onder andere afhankelijk van
het type puin dat aanwezig is, het historisch gebruik van de locatie (bijvoorbeeld op welk
moment het puin is geproduceerd dan wel in de bodem terecht is gekomen) en de soort
puinbijmenging. Alleen als voldoende kan worden onderbouwd of gemotiveerd dat het puin in
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de grond geen asbest kan bevatten, is de grond niet-verdacht voor asbest. In de NEN 5725 is
hierover het volgende beschreven:
“Of puin daadwerkelijk asbestverdacht is, is onder andere afhankelijk van het type puin dat is
toegepast en het historisch gebruik van de locatie, bijvoorbeeld op welk moment het puin is
geproduceerd dan wel is toegepast. Er zijn verschillende typen puin: metselpuin, betonpuin,
puin van asfalt, klinkers en/of straatstenen en historisch puin 15. Vooral bij ongedefinieerd
gemengd bouw‐ en sloopafval is de kans groot dat dit asbestcementplaatmateriaal bevat
(stukjes golfplaat, vlakke plaat, daklei en buis). Ook in betonpuin (vooral funderingspuin) komt
incidenteel asbestcement voor in de vorm van asbestcementbuizen, verloren bekisting en
stelplaatjes.
In de overige soorten puin (puin van asfalt, asfalt, bakstenen, dakpannen, cement, klinkers
en/of straatstenen, trottoirbanden en historisch puin) zit in de regel geen asbesthoudend
materiaal en de aanwezigheid daarvan maakt een locatie niet verdacht. Indien het
(puin)granulaat duidelijk visueel herkenbaar is als eenduidig materiaal en voldoende kan
worden onderbouwd dat dit materiaal niet vermengd kan zijn met asbesthoudend materiaal, is
de (deel)locatie niet verdacht. De kans op het aantreffen van asbest is sterk afhankelijk van de
herkomst en ouderdom van het materiaal. Op basis van de leeftijd van het bouw ‐ en sloopafval
of recyclinggranulaat is het mogelijk om de verdachtheid nader vast te stellen.”
In de onderstaande tabel is aangegeven welke kans er is op het aantreffen van asbest in relatie
tot de leeftijd van het materiaal.
Onderzoek door TNO[30] naar bodemvreemd materiaal in de bodem en het voorkomen van
asbest wijst uit dat ten opzichte van onverdachte locaties:
• hogere gehalten met asbest worden gemeten in grond met bijmengingen met bouw- en
sloopafval, gemengd puin, betonpuin en metselpuin;
• hogere gehalten met asbest worden gemeten in grond als meer bodemvreemd materiaal in
de grond aanwezig is;
• hogere gehalten met asbest worden gemeten in grond als er slechts spoortjes puin aan
bijmenging aanwezig zijn.
Voor grondverzet op terreinen waar gebouwen met asbestdaken aanwezig zijn wordt voor de
wijze van het uit te voeren bodemonderzoek verwezen naar de handreiking asbest en bodem[23]
die is opgesteld in opdracht van het Gelders Ondergrond Overleg. Ook kan voor de juiste
onderzoeksmethode contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Achterhoek.

15

Puin van voor 1945.
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Kans op aantreffen van asbest in puin(granulaat) in relatie tot leeftijd materiaal (bron: NEN 5725)

Kans op
aantreffen
asbest

Soort asbest

Indicatief
gehalte (mg/kg)

Asbestverdacht?

Vóór 1945

Gering

Hechtgebonden

<10

Nee

1945-1980

Groot

>100

Ja

10-100

Ja

Periode
Puin

Hechtgebonden
en niethechtgebonden
1980-1993/1995

Tamelijk groot

1993/1995-1998

Gering

1998-2005
Na 2005

Meestal
hechtgebonden
Meestal

Vaak <10,

hechtgebonden

incidenteel >10

Incidenteel

Hechtgebonden

< 10

Nee

Nihil

Hechtgebonden

<<10

Nee

In principe ja

(Gecertificeerd) recyclinggranulaat
<1998
(niet

Groot

Ja

Tamelijk groot

Ja

Nihil

Nee

Onder Certiva certificaat

Nee

gecertificeerd)
1998-2005
(gecertificeerd)
Na 2005
(gecertificeerd)

(Gecertificeerd) recyclinggranulaat
Bouw en sloopafval van project met een asbestinventarisatierapport waar
door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf is aangegeven dat in het

Nee

betreffende bouwwerk geen asbest aanwezig is.
(Gecertificeerd) recyclinggranulaat
Bouw- en sloopafval van project met een asbestvrijgaverapport waar door een
gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf is aangegeven dat het al in het

Nee

betreffende bouwwerk aanwezige asbest is verwijderd.
Puin dat aantoonbaar voldoet aan de SCB-007/BRL9999 en aantoonbaar is
verkregen uit een sloop die aantoonbaar is uitgevoerd conform SCB-

Nee

007/BRL9999.
Bouw- en sloopafval dat afkomstig van een sloper en wordt geleverd met een
conformiteitsverklaring volgens de SCB-007/BRL9999.
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Nee

Toepassingseis kwaliteit toe te passen grond op of in de bodem (Generiek kader Besluit
bodemkwaliteit)
De toepassingskaart geeft de maximale kwaliteitseisen weer waaraan de toe te passen grond
moet voldoen. Bij de toepassingskaart wordt gekeken naar de vastgestelde bodemkwaliteit en
de (toekomstige) functie van de bodem. Op basis van deze dubbele toets, waarbij de strengste
toets doorslaggevend is, wordt voor elke bodemkwaliteitszone de toepassingseis vastgesteld.

@

Bodemfunctieklasse

Bodemkwaliteitsklasse

Gemeentelijke toepassingseis @

Overig (Landbouw/natuur)

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Overig (Landbouw/natuur)

Wonen

Landbouw/natuur

Overig (Landbouw/natuur)

Industrie

Landbouw/natuur

Wonen

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Wonen

Wonen

Wonen

Wonen

Industrie

Wonen

Industrie

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Industrie

Wonen

Wonen

Industrie
Industrie
Industrie
De gehalten aan PFAS-verbindingen moeten voldoen aan de toepassingswaarden in de meest recente versie
van het tijdelijk handelingskader hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie.

Toepassingslocatie
Betreft dat gebied(sdeel) waar grond wordt toegepast.
Toetsing toepassen grond
Om te beoordelen of het toepassen van grond is toegestaan wordt de kwaliteit van de toe te
passen grond vergeleken met de toepassingseis die geldt voor de ontvangende bodem. De
kwaliteit van de toe te passen grond kan worden bepaald op basis van een
bodemkwaliteitskaart, partijkeuring of een ander erkend bewijsmiddel. De toepassingseis kan
worden bepaald op basis van de bodemkwaliteitskaart (gezoneerde gebieden) of
bodemonderzoek van de ontvangende bodem (niet gezoneerde gebieden).
Kwaliteit toe te passen grond #

Toepassingseis @

Toepassing toegestaan?

Wonen

Wonen

Ja

Industrie

Wonen

Nee

Landbouw/natuur

Wonen

Ja

Wonen

Industrie

Ja

Industrie

Industrie

Ja

Landbouw/natuur

Industrie

Ja

Wonen

Landbouw/natuur

Nee

Industrie

Landbouw/natuur

Nee

Landbouw/natuur
Landbouw/natuur
Ja
De gemiddelde waarden van een aantal PFAS-verbindingen zijn lager dan de voorlopige landelijke
achtergrondwaarden vastgesteld, maar voor een aantal PFAS-verbindingen boven de bepalingsgrens.
@
De gehalten aan PFAS-verbindingen moeten voldoen aan de toepassingswaarden in de meest recente versie
van het tijdelijk handelingskader hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie.
#
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Toetsingswaarden Besluit en Regeling bodemkwaliteit en het Tijdelijk handelingskader
hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie
Om een zone te karakteriseren moet een toetsing plaatsvinden aan de gestelde normen uit het
Besluit en de Regeling en het Tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond en
baggerspecie. Deze toetsingsnormen zijn in de onderstaande tabel weergegeven.
Tabel B2.2: Toetsingsnormen (in mg/kg ds voor standaardbodem -lutum 25%, org.stof 10%-)
Maximale waarden
Stof

Achtergrondwaarde

Maximale waarden

Maximale waarden

(AW2000,

wonen

industrie

Landbouw/natuur)
Arseen

20

27

76

Barium *

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Cadmium

0,60

1,2

4,3

Chroom

55

62

180

Kobalt

15

35

190

Koper

40

54

190

Kwik

0,15

0,83

4,8

Lood

50

210

530

Molybdeen

1,5

88

190

Nikkel *

35

39

100

Zink

140

200

720

Som PAK

1,5

6,8

40

Som PCB

0,02

0,04

0,5

Minerale olie

190

190

500

PFOA16 zonder vastgestelde

0,0019

achtergrondwaarde
Andere PFAS-verbindingen

0,0014

zonder vastgestelde
achtergrondwaarde
PFOA
*

16

0,0019

0,007

0,0014
0,003
Andere PFAS-verbindingen
De normstelling in Besluit bodemkwaliteit voor barium en nikkel zijn door het voormalige Ministerie van VROM
sinds 1 april 2009 gewijzigd (Staatscourant, 7 april 2009). Voor nikkel vindt voor schone grond (klasse
‘Landbouw/natuur (Achtergrondwaarde-AW2000)’) geen toetsing meer plaats aan de Maximale Waarde voor de
kwaliteitsklasse ‘Wonen’. Voor barium is besloten alle toetsingsnormen tijdelijk in te trekken als aangetoond kan
worden dat er geen sprake is van een verontreiniging veroorzaakt door activiteiten van de mens. Als een verhoogd
gehalte van barium is veroorzaakt door een activiteit door de mens, kan dit gehalte door het bevoegd gezag
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium: 920 mg/kg ds.

PFOA: perfluoroctaanzuur; gebruikt in vochtafwerende producten.
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Uitgesloten locaties en gebieden
Uitgesloten locaties en gebieden zijn terreinen die op beleidsmatige grond niet kunnen worden
opgenomen in de bodemkwaliteitskaart of niet voldoen aan de minimumeisen voor het aantal en
de spreiding van de bodemgegevens uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Voorbeelden zijn
onder andere terreinen waar de gemeente niet het bevoegd gezag voor het Besluit is zoals
buitendijks gebied. Terreinen waar sprake is van een sanering of verontreiniging door een
lokale activiteit worden eveneens uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Maar ook terreinen
die in het beheer zijn van andere organisaties zoals Rijkswaterstaat (rijkswegen), de provincie
(provinciale wegen) of de ProRail (spoorgebonden gronden) worden soms uitgesloten van de
bodemkwaliteitskaart.
Verdachte watergang
Deze zijn gedefinieerd in art. 4.3.4.4 van de Regeling bodemkwaliteit. Het betreffen
watergangen in gebieden:
• die zijn bebouwd, daaronder begrepen kassen- en industriegebieden;
• waar regelmatig beroeps- of pleziermotorvaart plaatsvindt;
• waar geloosd wordt na de laatste keer dat er is gebaggerd;
• grenzend aan wegen met een verkeersintensiteit van meer dan 500 voertuigen per dag,
tenzij het betreft bermsloten op een afstand van ten minste 15 meter waarin de
wegriolering niet loost;
• met een oeverbeschoeiing die bestaat uit met gecreosoteerde olie behandeld hout;
• waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze niet voldoen aan de maximale
waarden voor het verspreiden van baggerspecie of die niet zijn aangegeven in een
beheerplan.
Daarnaast worden watergangen grenzend aan voormalige boomgaarden ook als verdachte
watergangen gezien.
Voor bodemverontreiniging (niet) verdachte locatie
Een locatie waar geen lokale bron (puntbron) aanwezig is (geweest), bijvoorbeeld een
ondergrondse huisbrandolietank, een halfverharding, boerenerven (puinverhardingen), een
gedempte watergang, een ophooglaag, een chemische wasserij, gebruik bestrijdingsmiddelen,
bodembedreigende activiteiten, of een (bekend) geval van ernstige bodemverontreiniging.
Vrij grondverzet
Van vrij grondverzet is sprake als voorafgaand aan het ontgraven, het tijdelijk opslaan of het
toepassen van grond de kwaliteit van de grond niet hoeft te worden vastgesteld.
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Bijlage 2

Wet- en regelgeving
2.1 Landelijke wet- en regelgeving
2.1.1 Besluit en Regeling bodemkwaliteit
Algemeen
Voor het in werking treden van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit was de regelgeving
voor het nuttig toepassen van grond en baggerspecie (hierna aangeduid als 'grond') en
bouwstoffen versnipperd in diverse wet- en regelgevingen. De diverse regelgevingen waren
complex, onoverzichtelijk en in de praktijk moeilijk handhaafbaar. Daarom zijn de regels herzien
en is één eenduidig landelijk kader gemaakt: het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit.
Het Besluit heeft betrekking op de kwaliteit van de uitvoering (Kwalibo) en het toepassen van
grond en bouwstoffen. Binnen het Besluit kunnen gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders
voor het toepassen van grond aansluiten bij het landelijke, generieke, kader zoals dat in het
Besluit is opgenomen. Ook bestaat de mogelijkheid om op niveau van het bodembeheergebied
maatwerkbeleid te formuleren in de vorm van gebiedsspecifiek beleid. Met gebiedsspecifiek
beleid kunnen knelpunten bij grondstromen onder bepaalde voorwaarden worden opgelost.
Gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders kunnen voor hun (water)bodembeheergebied, of
delen daarvan, Lokale Maximale Waarden vaststellen (zie ook § 2.2.2 van deze bijlage). Op
deze wijze kunnen de toepassingseisen voor grond worden aangepast. Ook zijn er meer
mogelijkheden voor een lokale invulling van het beleid als het gaat om de nuttige toepassing
van grond. Gebiedsspecifiek beleid is mogelijk als:
• er sprake is van ‘standstill’ op het niveau van het bodembeheergebied;
• de Lokale Maximale Waarden het Saneringscriterium niet overschrijden;
• het risiconiveau van de gekozen Lokale Maximale Waarden wordt berekend met behulp van
de Risicotoolbox (zie https://www.risicotoolboxbodem.nl/);
• de Lokale Maximale Waarden worden afgestemd met het bevoegd gezag bodemsanering;
• de Lokale Maximale Waarden worden vastgelegd in een nota bodembeheer;
• de vaststelling van de gekozen Lokale Maximale Waarden een besluit is van de Raad
waarop de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing is. Dit betekent dat het besluit alleen openstaat voor inspraak.
De Regeling geeft een technische invulling aan de hoofdregels van het Besluit en uitleg over de
uitvoering. In de Regeling staan onder andere de normen, de wijze waarop de kwaliteit van
grond en baggerspecie en bouwstoffen moet worden bepaald en de wijze waarop aan de
normen wordt getoetst. Het Besluit en de Regeling vullen elkaar aan en zijn niet los van elkaar
te gebruiken.
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Nuttige toepassingen van grond
Het hergebruik van grond mag uitsluitend in nuttige toepassingen plaatsvinden (Besluit, artikel
35). Als grond wordt hergebruikt in een niet-nuttige toepassing, dan wordt dit gezien als een
middel om zich te ontdoen van afvalstoffen en gelden in het kader van de Europese
Kaderrichtlijn afvalstoffen strengere regels. De hierna volgende toepassingen van grond en
baggerspecie worden beoordeeld als nuttige toepassingen:
a) Toepassing in bouw- en wegconstructies, waaronder wegen, spoorwegen en geluidswallen.
b) Toepassing in ophogingen van industrieterreinen, woningbouwlocaties en landbouw- en
natuurgronden, met het oog op het verbeteren van de bodemgesteldheid.
c) Toepassing voor het afdekken van een saneringslocatie of als bovenafdichting voor een
stortplaats, met het oog op het voorkomen van nadelige gevolgen voor mens, plant of dier
door contact met het onderliggende materiaal.
d) Toepassing in ophogingen in waterbouwkundige constructies en voor het verondiepen en
dempen van een oppervlaktewaterlichaam met het oog op de hoogwaterbescherming, de
doelstellingen van de Kaderrichtlijn water, bevordering van natuurwaarden en de vlotte en
veilige afwikkeling van de scheepvaart.
e) Toepassing in aanvullingen, waaronder de herinrichting en stabilisering van voormalige
winplaatsen voor delfstoffen, of met het oog op onderhoud en herstel van de toepassingen
bedoeld in a tot en met d.
f) Verspreiding van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende
percelen, met het oog op het herstellen of verbeteren van de aan de watergang
aangrenzende percelen.
g) Verspreiding van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam, uitgezonderd
uiterwaarden, gorzen, slikken, stranden en platen, met het oog op de duurzame invulling
van de ecologische en morfologische functies van het sediment.
h) Tijdelijke opslag van grond en baggerspecie, bestemd voor de toepassingen bedoeld in
onderdeel a tot en met e, gedurende maximaal drie jaar op landbodems of gedurende
maximaal 10 jaar in een oppervlaktewaterlichaam.
i) Tijdelijke opslag van baggerspecie, bestemd voor toepassingen bedoeld in a tot en met f,
gedurende maximaal drie jaar op percelen gelegen naast de watergang waaruit de
baggerspecie afkomstig is.
Grootschalige bodemtoepassingen
Binnen het Besluit is een verbijzondering opgenomen: het toetsingskader voor het toepassen
van grond in grootschalige bodemtoepassingen. Er hoeft niet te worden getoetst aan de
kwaliteit en de functie van de ontvangende bodem. Wel moet de toe te passen grond voldoen
aan de emissiewaarden (opgenomen in bijlage B van de Regeling) om te voorkomen dat
ontoelaatbare uitloging naar de onderliggende bodem en het grondwater plaatsvindt. De
toetsing aan de emissiewaarden is een eenvoudige toetsing op basis van het rekenkundige
gemiddelde van de gemeten stoffen in de toe te passen grond. De emissietoetsingswaarden
komen overeen met de t-waarden uit het voormalige Bouwstoffenbesluit.
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Grootschalige bodemtoepassingen hebben een minimaal volume van 5.000 m 3 en een
minimale toepassingshoogte van 2 meter. Met de voornoemde eisen voor toepassingshoogten
moet pragmatisch worden omgegaan. Taluds lopen bijvoorbeeld niet verticaal maar schuin af
waardoor ze formeel gezien niet aan de eisen voor de toepassingshoogten voldoen. Voor
(spoor)wegen geldt een minimale toepassingshoogte van 0,5 meter.
Een grootschalige bodemtoepassing moet worden afgedekt met een leeflaag van tenminste
0,5 meter dikte. Hiervan zijn grootschalige bodemtoepassingen in bermen van (spoor)wegen
uitgezonderd. De leeflaag moet geschikt zijn voor de functie en passen bij de daadwerkelijke
bodemkwaliteit van de omliggende bodem, of voldoen aan de bestuurlijk vastgestelde Lokale
Maximale Waarden.
Van het toetsingskader voor grootschalige bodemtoepassingen kunnen gemeenten en
waterkwaliteitsbeheerders, als bevoegde gezagen van het Besluit, gebruik maken. Het is niet
verplicht om van dit toetsingskader gebruik te maken. In het Besluit (artikel 63) zijn
toepassingen benoemd die als grootschalige bodemtoepassingen gedefinieerd mogen worden:
• Toepassingen van grond en baggerspecie in bouw- en wegconstructies, waaronder wegen,
spoorwegen en geluidswallen.
• Toepassingen van grond en baggerspecie voor het afdekken van een saneringslocatie of
een stortplaats, met het oog op het voorkomen van nadelige gevolgen voor de omgeving.
• Toepassingen van grond en baggerspecie in ophogingen in waterbouwkundige constructies
en voor het verondiepen en dempen van oppervlaktewater met het oog op de
hoogwaterbescherming, de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water, bevordering van
natuurwaarden en de vlotte en veilige afwikkeling van de scheepvaart.
• Toepassing van grond en baggerspecie in aanvullingen, waaronder de herinrichting en
stabilisering van voormalige winplaatsen voor delfstoffen.
N.B.

Het ophogen van een industrie/bedrijventerrein of een woonwijk wordt niet als een
grootschalige bodemtoepassing beschouwd.

De initiatiefnemer van de grootschalige bodemtoepassing neemt in de planfase contact op met
de gemeente waar de grootschalige bodemtoepassing wordt gerealiseerd.
2.1.2 Wet bodembescherming
De Wet bodembescherming (Wbb) is geschreven met het oogmerk de bodem te beschermen.
In de Wbb is een regeling opgenomen voor ernstig verontreinigde bodems. Op grond van de
Wbb is grondverzet ter plaatse van ernstig verontreinigde locaties alleen toegestaan als
hiervoor een melding ingevolge artikel 28 of een melding ingevolge het Besluit uniforme
saneringen (artikel 39b) wordt verricht aan het bevoegd gezag. Eventueel geldt als aanvullende
voorwaarde dat het grondverzet moet passen binnen een van te voren opgesteld en door het
bevoegd gezag goedgekeurd (raam)saneringsplan. Daarom moet voorafgaand aan het
grondverzet worden geverifieerd of de leverende en/of de ontvangende bodem ernstig
verontreinigd is.
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Het bevoegd gezag voor het bereiken van het saneringsresultaat is het bevoegd gezag Wbb
(de provincie Gelderland). Nadat het saneringsresultaat is behaald, mag grond op deze locatie
nuttig worden toegepast. Daarbij moet worden nagegaan of dit niet in strijd is met de opgelegde
gebruiksbeperkingen en/of nazorgverplichtingen.
Nieuwe bodemverontreiniging
Op nieuw ontstane bodemverontreiniging (dat wil zeggen ontstaan na 1 januari
1987) is allereerst de zorgplicht van toepassing (artikel 13 Wbb). De zorgplicht wordt in de
Omgevingswet overgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Het is aan het bevoegd
gezag om aanwijzingen te geven over hoe de nieuwe verontreiniging dient te worden
gesaneerd. Binnen inrichtingen is dit het bevoegd gezag inzake de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht[31] / Activiteitenbesluit (gemeente of provincie, soms de minister van
Infrastructuur en Waterstaat), buiten inrichtingen het bevoegd gezag Wbb (gemeente met
provincie als 'aanvullend' gezag). Indien het om een ongewoon voorval gaat buiten een
inrichting, is de provincie bevoegd gezag.
Ongewoon voorval
Voor het begrip ongewoon voorval geeft de wet geen definitie, maar daarmee kan niets anders
zijn bedoeld dan elke gebeurtenis die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteit. Daaronder vallen
zowel ongelukken en calamiteiten, zoals bijvoorbeeld brand en leidingbreuken, als onderhoud
aan en reparatie van installaties waardoor die niet (volledig) normaal kunnen functioneren.
In een uitspraak17 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gesteld dat bij
elke gebeurtenis die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteit sprake is van een ongewoon
voorval. Dus óók het falen van voorzieningen. Dit betekent ook dat een milieuvergunning
daarover geen eisen mag stellen. De gewone voorvallen, zoals bijvoorbeeld het druppelen van
een pomp iedere keer nadat een automobilist de slang van de pomp terughangt, moeten wel via
vergunningsvoorschriften worden gereguleerd.
Indien sprake is van een ongewoon voorval gaat het vaak over calamiteiten, zoals een lekkende
vrachtwagen, gedumpte vaten met onbekende inhoud, etc. In dergelijke gevallen is een
adequaat optreden van de bodemmedewerker nodig.
Saneringsregeling Wbb (historische bodemverontreiniging)
De Wbb definieert gevallen van ernstige verontreiniging. Op grond van artikel 37 van de Wbb
(saneringscriterium) wordt bepaald of bij een geval van ernstige verontreiniging aanleiding is
voor een vorm van saneren of beheren. De saneringsdoelstelling is opgenomen in artikel 38
van de Wbb. De uitwerking van de artikelen 37 en 38 Wbb is opgenomen in de Circulaire
Bodemsanering (oorspronkelijke circulaire uit 2006, in de afgelopen jaren echter meerdere
malen aangepast).

17

Zie ABRvS 22 april 1999, E03.97.0229, gepubliceerd in JM september 1999, afl. 8, p.460 e.v.

Bijlage 2 — 4/21 — Nota bodembeheer — SOB011396.RAP002

Gebiedsgericht beheer
Op 1 juli 2012 is de aanpassing van de Wbb, die gebiedsgericht beheer van grootschalige
grondwaterverontreinigingen mogelijk maakt, in werking getreden. De verwachting is dat
daarmee onder andere de kosten van aanpak van verspreidingsrisico’s zullen worden gedrukt.
Het gebiedsgericht beheer biedt kansen om in samenhang tussen bovengrondse en
ondergrondse ontwikkelingen te komen tot meerdere kostendragers voor de te nemen
maatregelen. De wettelijke verankering van gebiedsgericht beheer moet leiden tot een
versnelling in de aanpak van de problematiek van de grootschalige
grondwaterverontreinigingen.
2.1.3 Besluit en Regeling Uniforme Sanering
Het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de daarbij behorende Regeling (RUS) is bedoeld
voor eenvoudige, gelijksoortige saneringen die in korte tijd afgerond kunnen worden. In de RUS
(artikel 3.1.7) is vastgelegd dat de grond in de leeflaag en andere aanvulgrond moet voldoen
aan de Maximale Waarde van de kwaliteitsklasse volgens de bodemfunctieklassenkaart. Als
gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld dan gelden de hierin vastgestelde Lokale Maximale
Waarden. Want naast het RUS geldt ook het Besluit. Dit is het algemeen staatsrechtelijk
beginsel en is ook terug te vinden in de toelichting op het Besluit.
In artikel 3.1.6 lid c van de RUS is aangegeven dat als Lokale Maximale Waarden zijn
vastgesteld, deze waarden gelden als terugsaneerwaarden in het kader van het BUS.
2.1.4 Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en
baggerspecie
Op 8 juli 2019 is een tijdelijk handelingskader in werking getreden voor hergebruik van PFAShoudende grond en baggerspecie. De initiatiefnemers van grondverzet moeten de kwaliteit van
de grond voor PFAS-verbindingen inzichtelijk maken in te verzetten grond en baggerspecie, die
op of in de landbodem of in het oppervlaktewater wordt toegepast. Het tijdelijk handelingskader
is op 29 november 2019 en op 2 juli 2020 geactualiseerd. Op 29 november 2019 zijn voorlopige
landelijke achtergrondwaarden voor PFAS-gehalten gedefinieerd, evenals voorlopige
toepassingswaarden in verschillende toepassingssituaties. Op 2 juli 2020 zijn de voorlopige
landelijke achtergrondwaarden aangepast en voor een aantal toepassingssituaties in een
oppervlaktewaterlichaam de toepassingswaarden gewijzigd.
2.1.5 Transport verontreinigde grond
Voor het vervoer van verontreinigde grond geldt de landelijke Regeling melden
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen[32].
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2.1.6 Overige wet- en regelgeving
Vanwege overig wet- en regelgeving kunnen bij grondverzet (ontgraven en toepassen van
grond) aanvullende voorwaarden worden gesteld. Hierbij moet worden gedacht aan:
• Wet ruimtelijke ordening (Wro), wordt op termijn vervangen door de Omgevingswet.
Een groot aantal toestemmingstelsels uit de Wro zijn volledig geïntegreerd in de
omgevingsvergunning. Hierbij gaat het onder meer om bouwen, slopen, aanlegactiviteiten,
het gebruik in strijd met een ruimtelijk plan of besluit. Als gevolg van de Wabo zijn de regels
over de verlening en handhaving van die toestemmingen uit de Wro verdwenen. De Wro
blijft echter de centrale wet voor het ruimtelijke ordeningsrecht.
De financiële haalbaarheid van een plan blijft echter een belangrijk criterium en een
eventuele saneringsnoodzaak kan van invloed zijn hierop. Tevens dient de bodemkwaliteit
te stroken met de beoogde bestemming binnen het plan.
Ten behoeve van bestemmingswijzigingen zal daarom in de meeste gevallen een
bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd om te kunnen beoordelen of de bodem
geschikt is voor de geplande functie en of sprake is van een eventuele saneringsnoodzaak.
In de Wro is de verplichting voor bodemonderzoek niet rechtstreeks opgenomen, in de Bro
blijft de verplichting bestaan voor onderzoek naar de bodemgesteldheid (artikel 9 Bro).
Gemeenten worden in de Wro verplicht elke 10 jaar het bestemmingsplan te actualiseren.
Eventueel aan te vragen vergunningen waarbij tevens grondverzet plaatsvindt, zoals
omgevingsvergunningen met activiteit bouwen of activiteit aanleggen dienen te worden
getoetst aan een 'actueel' bestemmingsplan. De omgevingsvergunning moet worden
aangevraagd voorafgaand aan grondverzet. In het bestemmingsplan kan een
aanlegvergunning worden geëist voor ophogen.
• Ontgrondingenwet, wordt op termijn vervangen door de Omgevingswet. De
ontgrondingenwet en -verordening reguleren de winning van oppervlaktedelfstoffen als
zand, klei en grind voor de bouwproductie.
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), wordt op termijn vervangen door
de Omgevingswet, en Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit staan algemene regels
voor inrichtingen over verschillende milieuaspecten, zoals geluid, bodem, lucht en
afvalwater. De Wabo en het Besluit omgevingsrecht (Bor) bepalen al dan niet in combinatie
met een deel van het Activiteitenbesluit of er sprake is van vergunningplicht; bijvoorbeeld de
opslag van grond.
Met de inwerkingtreding van de Wabo zijn de bepalingen met betrekking tot de
bouwvergunning en handhaving overgeheveld uit de Woningwet naar de Wabo. Hiermee is
de bouwvergunning vervangen door de omgevingsvergunning voor bouwen.
Bij de ontwikkeling van bouwplannen moet echter nog steeds rekening worden gehouden
met de functie-eisen in relatie tot de aanwezige bodemkwaliteit. Bij aanvragen om een
omgevingsvergunning voor bouwen dient de aanvrager daarom in een aantal gevallen een
bodemonderzoek te overleggen.
• Woningwet, wordt op termijn grotendeels vervangen door de Omgevingswet. In deze
wet wordt het bouwen op verontreinigde bodem (grond en grondwater) geregeld.
• Besluit gebruik meststoffen (Bgm). Bij het toepassen van compost of zwarte grond zijn
(aanvullende) kwaliteitseisen gesteld.
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Monumentenwet 1988, wordt op termijn grotendeels vervangen door de
Omgevingswet. In deze wet is het verdrag van Malta opgenomen. Bij grondverzet moet
rekening worden gehouden met archeologische waarden. Op kaart moet de gemeente een
overzicht geven van bekende archeologische vindplaatsen. Bij grondverzet moeten andere
bronnen zoals bijvoorbeeld de stadsarcheoloog worden geraadpleegd.
Wet natuurbescherming, enkele bepalingen gaan op termijn over naar de
Omgevingswet. Deze wet vereist dat in planvorming rekening wordt gehouden met de
aanwezige flora en fauna. Voor een groot aantal expliciet beschermde soorten is bepaald
welke handelingen niet zijn toegestaan. Daarnaast is in de wet een algemene zorgplicht
opgenomen, die aangeeft dat de negatieve gevolgen van ieders handelen op de aanwezige
(beschermde) flora en fauna voor komen of zo veel mogelijk beperkt moet worden. De
gebieden van het Natuurnetwerk Nederland zijn opgenomen in de provinciale structuurvisie.
Wet Informatie uitwisseling ondergrondse netten en netwerken (WIBON). Doel van de
WIBON is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of
leidingen (zoals bijvoorbeeld: water-, elektriciteit-, gas- en telecomleidingen) te voorkomen.
Bij machinale graafwerkzaamheden is een KLIC-melding verplicht.
Arbeidsomstandighedenbesluit. De regels voor het werken in verontreinigde grond liggen
vast in de Arbeidsomstandighedenwet en -besluit. Met name in het
Arbeidsomstandighedenbesluit zijn regels opgenomen die werken met gevaarlijke stoffen
veilig moeten houden. In het Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 wordt
aangegeven welke verantwoordelijkheden opdrachtgevers, ontwerpende partijen en
werkgevers hebben ten aanzien van veilig en gezond werken.
Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen. Dit besluit bepaalt sinds 1 juli 2013 de regels
met betrekking tot het installeren en in werking hebben van bodemenergiesystemen. In het
besluit wordt onderscheid gemaakt tussen open en gesloten bodemenergiesystemen. De
gemeente is als bevoegd gezag voor gesloten bodemenergiesystemen belast met de
ontvangst en behandeling van meldingen, vergunningaanvragen, toezicht en handhaving.
Ook krijgt de gemeente de bevoegdheid zogeheten “interferentiegebieden” aan te wijzen
indien door drukte in de ondergrond bodemenergie inefficiënt dreigt te worden gebruikt. De
nieuwe regels stellen de gemeente daarmee voor de uitdaging om het thema bodemenergie
concreet in de passen in het ruimtelijk beleid.
Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Op basis van de Wob is de gemeente verplicht om
te zorgen voor informatie en communicatie in het kader van bodemkwaliteitsbeheer. Het is
aan te bevelen binnen de gemeente/omgevingsdienst één bodeminformatiepunt
(bodemloket) in te richten om de verschillende informatiestromen op elkaar af te stemmen.
In de meeste gevallen zal de milieu- afdeling van een gemeente/omgevingsdienst deze taak
toegewezen krijgen.
De taken van het bodemloket kunnen zijn:
o voorlichtingsfunctie voor gemeentelijke afdelingen, burgers en bedrijven;
o beheren Bodem Informatie Systeem (BIS):
o registratie bodemonderzoeks- en saneringsgegevens;
o registratie verdachte locaties;
o registratie grondstromen;
o registratie nazorg bodemsanerings- en hergebruiklocaties;
o referentiekader bij preventie;
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o sturing grondstromen.
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb). De Wkpb
moet de registratie van alle beperkingen van de overheid (publiekrechtelijke beperkingen)
verbeteren zodat kopers of eigenaren makkelijker inzicht hebben in de beperkingen die voor
een gebouw of stuk grond gelden. Ook bodembesluiten die leiden tot publiekrechtelijke
beperkingen vallen onder de Wkpb, bijvoorbeeld een beschikking van gedeputeerde staten
over het nazorgplan (art. 39d Wbb) of een bevel tot het nemen van tijdelijke
beveiligingsmaatregelen, tot het verrichten van onderzoek of tot het beheren of saneren van
de bodem (art. 43 Wbb). Meldingen van bodemsaneringen die worden uitgevoerd onder het
Besluit uniforme saneringen (BUS) hoeven sinds 1 februari 2013 niet meer door het
bevoegd gezag te worden geregistreerd in het kader van de Wkpb.
Een bodembesluit heeft veelal betrekking op een ‘geval van ernstige verontreiniging’.
Echter niet alle percelen die onder het besluit vallen hebben een publiekrechtelijke
beperking. Alleen percelen die vallen binnen de ‘interventiewaardecontour’ van grond (niet
grondwater) bevatten een ernstige verontreiniging die leidt tot een publiekrechtelijke
beperking. De Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming, die op 1 augustus
2007 in werking is getreden, schept verdere duidelijkheid over de invulling van het begrip
publiekrechtelijke beperking in relatie tot bodembesluiten.
Niet gesprongen explosieven (NGE). De wet- en regelgeving over de opsporing en
ruiming van NGE is verspreid over diverse regelingen. Op basis van de Gemeentewet
(artikelen 172, 175, 176) is de burgemeester verantwoordelijk voor het handhaven van de
openbare orde en veiligheid en is deze bevoegd hier handelend op te treden. Conform de
Brancherichtlijn Opsporing Conventionele Explosieven wordt de gemeente op wiens
grondgebied de werkzaamheden uitgevoerd worden, schriftelijk geïnformeerd door het
explosieven opsporingsbedrijf. Een van te voren opgesteld projectplan moet aantoonbaar
goedgekeurd zijn door de opdrachtgever en de betreffende gemeente. Goedkeuring van de
gemeente dient plaats te vinden door of namens de verantwoordelijke voor openbare orde
en publieke veiligheid. Met het opleveren van de risicokaart voldoet de gemeente ook aan
haar verantwoordelijkheid om belanghebbenden zo volledig en tijdig mogelijk te informeren
en adviseren over de mogelijke risico’s en de te nemen maatregelen.
Diverse gemeenten hebben een vooronderzoek naar de aanwezigheid van conventionele
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd. Bij toekomstige bodemingrepen
moeten deze ‘bommenkaarten’ worden geraadpleegd.
Resterende wetten. Bovenstaand zijn een aantal wetten beschreven, die belangrijke
gevolgen hebben voor gemeentelijke taken en verplichtingen met betrekking tot
bodemkwaliteit. Naast bovengenoemde wetten heeft de gemeente/omgevingsdienst ook
nog bodemtaken en –verplichtingen op basis van de volgende wetten:
o Wetboek van strafrecht.
o Wet op economische delicten.
o Bestrijdingsmiddelenwet.
o Waterwet.
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2.2 Landelijk beleid grondstromen
2.2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten
In de landelijke Richtlijn voor het opstellen van bodemkwaliteitskaarten is voorgeschreven hoe
een bodemkwaliteitskaart moet worden opgesteld als deze wordt gebruikt voor hergebruik van
grond onder het Besluit. Met deze Richtlijn is ook een aantal andere procedures geregeld,
waaronder de te hanteren normwaarden, omgaan met extreme waarden (uitbijters),
vergelijkbaarheid, omgaan met ‘bijzondere omstandigheden’ en het in een kaart weergeven van
de bodemkwaliteit en mogelijkheden tot grondverzet.
2.2.2 Lokale Maximale Waarden
Zoals in § 2.1.1 van deze bijlage al beschreven, hebben gemeenten en
waterkwaliteitbeheerders de mogelijkheid om voor het toepassen van grond binnen haar
(water)bodembeheergebied, of delen daarvan, per stof Lokale Maximale Waarden (LMW) op te
stellen die afwijken van het landelijke (generieke) maximale waarden; het zogenaamde
gebiedsspecifiek beleid. Aanleidingen voor gebiedsspecifiek beleid kunnen zijn:
• De ambitie van een gemeente. De gemeente wil strenger of minder streng beleid hanteren
dan het generieke kader van het Besluit;
• Dat de vastgestelde diffuse kwaliteit in een gebied knelpunten veroorzaakt bij het beoogde
grondverzet als uitgegaan wordt van het generieke kader van het Besluit.
• Deze LMW kunnen variëren tussen de ‘altijd’- en ‘nooit’-grens. De ‘altijd’-grens is gebaseerd
op de ‘Landbouw/natuur (Achtergrondwaarde-AW2000)’. Partijen grond die voldoen aan de
Achtergrondwaarden zijn, voor wat betreft de chemische kwaliteit, altijd toepasbaar. De
'nooit'-grens is gebaseerd op het Saneringscriterium. Partijen grond die het
Saneringscriterium overschrijden leveren onaanvaardbare risico's op.
• In het generieke kader van het Besluit zijn voor de kwaliteit van de toe te passen grond
Generieke Maximale Waarden vastgesteld die horen bij de functie van de ontvangende
bodem. LMW die hoger dan de Generieke Maximale Waarden liggen moeten worden
onderbouwd om aan te tonen dat geen onaanvaardbare risico's ontstaan. Het risiconiveau
van de gekozen LMW wordt berekend met behulp van de Risicotoolbox
(https://www.risicotoolboxbodem.nl/).
In figuur B2.1 is het voorgaande schematisch weergegeven.
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Figuur B2.1. Generiek versus gebiedsspecifiek beleid.

2.3 Provinciaal beleid
In de Omgevingsverordening provincie Gelderland zijn door de provincie aangewezen
beschermingsgebieden opgenomen die vallen onder locaties met bijzondere omstandigheden
voor grondverzet. Voorafgaand aan het grondverzet moet zowel voor de ontgravingslocatie als
op de toepassingslocatie worden nagegaan of er naar aanleiding van de ligging in één of
meerdere beschermingsgebieden er restricties zijn ten aanzien van het grond- en baggerverzet.
De provincie kan hier aanvullende eisen stellen.
In het bodembeheergebied liggen provinciale beschermingsgebieden. Voorbeelden hiervan zijn
waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden, gebieden met archeologische,
cultuurhistorische, of aardkundige waarden, Natura2000-gebieden of gebieden die onderdeel
uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voormalige EHS):
https://www.gelderland.nl/Kaartenencijfers). De provincie kan hier aanvullende eisen stellen.
Als de ontgravings-, toepassingslocatie of de locatie voor de tijdelijke opslag van grond in een
provinciaal beschermingsgebied is gelegen, moet er afstemming plaatsvinden met de provincie
over de uit te voeren werkzaamheden.
In de Beleidsnota “De Gelderse wegwijzer door bodemland”[5] hebben de Gelderse bevoegde
gezagen wet bodembescherming (gemeenten Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland
voor de overige Gelderse gemeenten) een praktische handleiding gegeven voor de uitvoering
van bodemtaken en toetsingskader voor de uitvoering van onderzoek, sanering en nazorg
binnen Gelderland. De nota is een voortzetting van het in 2003 ingezette en in 2008
geactualiseerde beleid. De nota bevat tevens een aantal beleidsregels in het kader van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 4:81. Ten slotte is afstemming gezocht met andere
beleidsterreinen: het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, Wet op de ruimtelijke ordening,
Natuurbeschermingswet, bouwen, bemaling en archeologie.
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2.4 Deze nota in relatie tot de Omgevingswet
Naar verwachting treedt in 2022 de Omgevingswet en diverse (aanvullings-) wetten, besluiten
en Algemene maatregelen van bestuur in werking. De huidige wet- en regelgeving voor
bodemsanering en het nuttig toepassen van grond en baggerspecie komt daarmee te vervallen
en wordt in de Omgevingswet, de bijbehorende (aanvullings-)wetten en besluiten en Algemene
maatregelen van bestuur geregeld.
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet valt deze nota bodembeheer én de
bodemkwaliteitskaart van rechtswege via het overgangsrecht direct in het tijdelijke deel van het
‘Omgevingsplan’. Het in deze nota bodembeheer geformuleerde gebiedsspecifieke beleid (zie
§ 2.4, § 2.5 en § 2.6 van de hoofdtekst) kan hiermee na de inwerkingtreding van de
Omgevingswet (indien gewenst) worden voortgezet. Deze nota bodembeheer kan ook
onderdeel uitmaken van de nog op te stellen Omgevingsvisie.
Een nieuw op te stellen Omgevingsplan met het oog op de bodem, krijgt een breder spectrum
dan alleen bodemsanering en hergebruik van grond. Er wordt aangesloten op de gemeentelijke
Omgevingsvisie. Onderwerpen zoals de aanpak van bodemverontreiniging, activiteiten in het
grondwater, eventuele diffuse bodembelasting met lood, verzilting, bodemdaling,
bodemafdekking (wateroverlast en hittestress), opslag van gas in de ondergrond, asbestdaken
en gerelateerde bodemverontreiniging en het overgangsrecht uit de Wet bodembescherming
kunnen aan de orde komen. Het verdient de aanbeveling om het hergebruik van grond terug te
laten komen in een nieuw Omgevingsplan, met het oog op de bodem.
Met de Omgevingswet wijzigt ook het normenkader. Er komen zogenaamde
‘Voorkeurswaarden’ en ‘Maximale waarden’. De ‘Voorkeurswaarde’ (voor een bepaald
bodemgebruik) is gelijk aan de huidige normen uit de Regeling voor ‘Achtergrondwaarde
(AW2000)’, ‘Wonen’ en ‘Industrie’. De ‘Maximale waarde’ is gelijk aan de huidige waarden die
voor het spoedcriterium van de Wet bodembescherming worden gebruikt. Tussen de
‘Voorkeurswaarde’ en ‘Maximale waarde’ hebben gemeenten de ruimte om eigen beleid te
maken (zie figuur 1.1). Dit moet worden onderbouwd door de betreffende gemeente(n).

Figuur 1.1 Normenkader bodem in de omgevingswet
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De huidige Interventiewaarden van de Wet bodembescherming worden in de Omgevingswet
opgenomen in bijlage IIA van het Besluit Activiteiten Leefomgeving. Als gegraven gaat worden
met een omvang meer dan 25 m3, en de interventiewaarde wordt overschreden, wordt het net
zoals nu verplicht een geschiktheidstoets uit te voeren voor het huidige/beoogde bodemgebruik.
De gemeenten krijgen de mogelijkheid om gebiedsspecifiek beleid te maken:
• om de interventiewaarde, ‘triggerwaarde’, voor de verplichte geschiktheidstoets hoger of
lager te stellen (zie artikel 5.89j Besluit Kwaliteit Leefomgeving), bijvoorbeeld voor gebieden
waar sprake is van een diffuus verspreide sterke verontreiniging;
• om verhoogde terugsaneerwaarden te formuleren (net zoals de Lokale Maximale Waarden
binnen het Besluit).
Bij werkzaamheden in de grond met gehalten boven de interventiewaarden, blijft de
kwaliteitsborging in het bodembeheer[33] gelden; de zogenaamde ‘Kwalibo’; bijvoorbeeld dat
werkzaamheden onder erkenning en volgens beoordelingsrichtlijnen moeten worden uitgevoerd
(zie artikel 2.1 van de Regeling). Opgesteld gemeentelijk/regionaal beleid (verhoogde
‘triggerwaarden’) heeft daar geen invloed op.
Binnen de Omgevingswet blijft een bodemkwaliteitskaart gelden als erkend bewijsmiddel bij
grondverzet. De bodemkwaliteitskaart kan ook gebruikt worden bij het huidige Activiteitenbesluit
(na inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt dit regel) of bij de vrijstelling van
bodemonderzoek voor omgevingsvergunningen.
Bij nog niet gesaneerde en beheerde grondwaterverontreinigingen wordt de regelgeving in de
Omgevingswet als volgt:
• Op een natuurlijk moment (bijvoorbeeld (her)ontwikkelingsprojecten of tijdens graafwerk)
moet door de initiatiefnemer de bron van de grondwaterverontreiniging worden gesaneerd.
• Afhankelijk van de urgentie en het gebruik van de boven- en ondergrond (bijvoorbeeld
drinkwaterwinning) neemt de overheid initiatieven om de pluim van de
grondwaterverontreiniging aan te pakken.
In de Omgevingswet is het een doelstelling dat informatie over milieuwet- en regelgeving
makkelijker en digitaal wordt ontsloten. De mogelijkheden voor het toepassen van grond en
baggerspecie, worden door de gemeenten digitaal inzichtelijk gemaakt op de gemeentelijke
websites en die van de Omgevingsdienst Achterhoek. Hiermee wordt al vooruitgelopen op één
van de doelstellingen van de Omgevingswet die naar verwachting in 2022 in werking treedt. De
kaarten van deze nota bodembeheer zijn ook raadpleegbaar op de website van het
Bodemloket: http://www.bodemloket.nl/kaart, een initiatief van gemeenten, provincies en het
Rijk.
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2.5 Provinciale en gemeentelijke kaders die relevant zijn voor de bodemtaken [34]
Provinciale Milieuverordening (PMV)
In de Provinciale Milieuverordening staan verschillende regels waaraan de gemeente zich als
initiatiefnemer moet houden. Er mag bijvoorbeeld geen verontreinigde grond worden toegepast
in grondwaterbeschermings- en drinkwaterwingebieden. Verder kunnen in de PMV nadere
eisen aan saneringsplannen en evaluatieonderzoek zijn gesteld.
Gemeentelijk milieubeleidsplan (GMP)
In het gemeentelijk milieubeleidsplan wordt het milieubeleid van de gemeente bepaald. In
principe moeten alle verschillende milieu-onderwerpen behandeld worden, waaronder bodem.
Voor bodem zal dus een eigen paragraaf of hoofdstuk in het GMP moeten staan.
Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP)
In het kader van de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingswet gaan er stemmen
op om het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) te benutten als kapstok voor een
programmatische aanpak van de problematiek van bodem en ondergrond. In dit programma
zou dan een directe koppeling worden gelegd met gebiedsontwikkelingen met kansen voor het
combineren van grondwater-/bodemsanering en warmte- en koudeopslag, afkoppelen van
verhard oppervlak, waterberging en aanpak knelpunten rioolbeheer.
Gemeentelijke gedragscode
Naast de wettelijke verplichtingen die de gemeente heeft als initiatiefnemer is het ook mogelijk
om een gemeentelijke gedragscode op te stellen. Deze interne gedragslijnen kunnen ervoor
zorgen dat gemeenten zorgvuldig en eenduidig met bodemverontreiniging omgaan. De
gedragscode heeft geen wettelijke status, maar kan wel gezien worden als een aanvulling op de
wettelijke regels en beleidskaders.
Bouwverordening
Elke gemeente heeft een bouwverordening vastgesteld. Het indienen van een bouwaanvraag
dient in principe vergezeld te gaan van een bodemonderzoeksrapport conform NEN 5740. De
taak van de gemeente in deze is dat in principe bouwen op verontreinigde grond wordt tegen
gegaan. Voor meer informatie over dit onderwerp zie de handreiking ‘Bodemtoets bij
bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor bouwen’. In de bouwverordening is ook
opgenomen aan welke kwaliteitseisen de bodem van open erven en in gebieden moet voldoen,
ook als er niet op gebouwd wordt.
In deze nota bodembeheer is onder voorwaarden een vrijstellingsregeling opgenomen voor het
gebruik van de bodemkwaliteitskaart in plaats van het uitvoeren van een bodemonderzoek bij
een omgevingsvergunningsaanvraag bouw.
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2.6 Taken en verplichtingen[34]
De gemeente/omgevingsdienst heeft verschillende taken en verplichtingen op het gebied van
bodemkwaliteitsbeheer. De taken en verplichtingen komen voort uit wettelijke regels en/of
beleidskaders. Indien de gemeente op basis van een wet bevoegd gezag is, heeft zij bepaalde
taken. Deze komen aan de orde in tabel B2.3. Als de gemeente zelf initiatief neemt is zij te
beschouwen als private partij. De verplichtingen die hieruit voortvloeien komen aan de orde in
tabel B2.4.
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Tabel B2.3 Gemeente als bevoegd gezag m.u.v. Wbb (publiekrechtelijk)
wettelijk kader

naam AmvB

Wet
bodembescherming
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toelichting taak

registratie / documentatie

-

taak
zorgplicht art. 13 Wbb

-

preventie bodemverontreiniging

-

bodembeheerplan / verordeningen

-

opgave onderzoeksgevallen en gevallen
van ernstige verontreiniging (o.b.v.
artikel 41 Wbb)

-

melden gevallen bodemverontreiniging en
calamiteiten aan Wbb bevoegd gezag
beoordelen mogelijk ernstige gevallen en nieuwe
gevallen van bodemverontreiniging

-

register meldingsformulieren
register / beoordelingsformulieren

-

uitvoering werkzaamheden in het kader
van het budget Decentralisatie Uitkering
bodem

-

bodemsanering meenemen in ruimtelijke
ontwikkelingen

-

Bodemloket:
informatieverstrekking over
verontreinigde locaties

-

sanering ernstige bodemverontreiniging
(saneringsregeling Wbb of BUS)

-

onderzoek (laten) doen
beschikkingen aanvragen en melden
sanering begeleiden

-

onderzoeksrapport
overzicht beschikkingen
saneringsverslag

-

handhaving binnen en buiten inrichting

-

artikel 6 t/m 11 (AMvB), artikel 13 (Zorgplicht), artikel
72 (verplicht bodemonderzoek) en artikel 95
(bestuurlijke handhaving)

-

handhavingsverslag

-

uitvoering gebiedsgerichte aanpak
grondwater

-

het bevoegd gezag Wbb kan uitvoeringstaken in het
kader van gebiedsgerichte grondwaterbeheer
overdragen aan andere besturen

-

monitoring van de voortang
communicatie betrokken instantie
en bedrijven

-

overige taken

-

verhaalacties entameren en begeleiden
begeleiding, voorlichting, advisering bij onderzoek en sanering in opdracht van Wbb bevoegd gezag/
waterschap/ derden

-

verplichte aankoop bij ernstige
bodemverontreiniging (artikel 56 t/m 63
Wbb)

-

bewonersregeling Wbb: op verzoek van
eigenaar/bewoner aankoop woningen

-

correspondentie
brochures

wettelijk kader

naam AmvB

taak

AMvB’s op basis van de
Wet bodembescherming*

Besluit
bodemkwaliteit

-

verantwoordelijk voor bodemkwaliteit
binnen eigen beheersgebied

toelichting taak

registratie / documentatie

-

-

-

generiek beleid

-

-

Activiteitenbesluit

*

-

standstill principe toepassen
beoordelen kwaliteit toe te passen grond (toetsen
aan klasseniveau) met behulp van Risicotoolbox
toezicht herkomstlocatie en toepassingslocatie

meldingen via centraal meldpunt
verslagen toezicht en handhaving

functiekaart opstellen, waarop de functies wonen en industrie binnen het eigen beheergebied zijn
aangegeven. Zonder deze functiekaart kan alleen
grond en baggerspecie worden toegepast die voldoet
aan de achtergrondwaarde voor schone gebieden in
Nederland (Achtergrondwaarde – AW2000)
functiekaart beheren

functiekaart

-

bodembeheernota

-

gebiedsspecifiek beleid

-

opstellen bodemkwaliteitskaart volgens nieuwe
regels (zoals opgenomen in bijlage J van de
Regeling) en een bodembeheernota opstellen,
waarin de lokale normen worden gemotiveerd en
vastgelegd
handhaven gebiedsspecifiek beleid

-

controle en handhaving ondergrondse
tanks

-

registratie meldingen en saneringen
controle saneringen
controle en handhaving in gebruik zijnde tanks

-

register meldingen
controleverslagen
controleverslagen

-

actie Tankslag

-

voorlichting geven (inventariseren tanks)
begeleiding Actie Tankslag
financiering (eventueel )

-

brochures

-

controle en handhaving bodemlozingen

-

registratie omvangrijke lozingen
verlenen ontheffing registratie van niet op de riolering aangesloten percelen
-

register
correspondentie
register

In deze tabel zijn alleen de AMvB’s opgenomen waarbij de afdeling bodem van de gemeente bepaalde taken heeft. Bij overige AMvB’s bij de Wbb, zoals Besluit Overige
Organische Meststoffen, Stortbesluit Bodembescherming en Infiltratiebesluit Bodembescherming is de gemeente geen bevoegd gezag of houdt een andere afdeling binnen de
gemeente zich hiermee bezig. Voor meer informatie over deze AMvB’s wordt verwezen naar de Leidraad Bodembescherming.
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wettelijk kader

naam AmvB

toelichting taak

registratie / documentatie

slibbeheer gemeentelijke wateren

-

onderzoek kwaliteit gemeentelijke waterbodems
onderhoud en sanering gemeentelijke waterbodems
(deel)sanering in kader van nautisch baggeren

-

onderzoeksrapport
saneringsverslag
saneringsverslag

Activiteitenbesluit en Besluit lozen buiten
inrichtingen
-

afhandeling meldingen kleine gesloten
systemen
vergunningverlening (OBM) voor grotere
gesloten systemen >70kW)

-

algemene regels en voorschriften met betrekking tot
de bescherming van de bodem en ondergrond bij
gebruik bodemenergie

-

verwerking via OLO of AIM
opname systemen in WKO tool

-

controle en handhaving bij aanleg,
gebruiksfase en bij buitengebruikstelling

-

Toezien op efficiënt gebruik bodemenergie
Buitengebruikstelling en verwijderen koelvloeistoffen
bij beëindiging systeem

-

controleverslag

-

vergunningverlening

-

bodemvoorschriften opnemen in vergunningen

-

bodemvoorschriften

-

controle en handhaving vergunningen

-

toetsen nul/eindsituatie-onderzoeken

-

toetsingsverslag

-

controle en handhaving AMvB’s en art.

-

controleren op storten buiten de inrichting en
calamiteiten

-

controleverslag

Waterwet

Wijzigingsbesluit
Bodemenergie- systemen

taak
-

Omgevingsvergunning
(Wabo/Wm)

10.2 Wm en Hoofdstuk 17 Wm
Wabo (voorheen besluit
hoofdstuk 7 Bor en
kwaliteitseisen handhaving hoofdstuk 10
milieubeheer)
Mor

-

opstellen handhavingsbeleid en jaarlijks
uitvoeringsprogramma

-

op grond van art. 2 en 3 van het besluit moeten deze
beleidsgerichte taken worden uitgevoerd

handhavingsbeleidsplan en
-programma

-

beheer en registratie
handhavingsgegevens

-

bewaken uitvoeringsprogramma met
geautomatiseerd systeem
registratie gegevens (aantal controles,
overtredingen, handhavingsbeschikkingen, p.v.’s,

-

-

geautomatiseerd systeem
handhaving

ontvangen klachten)

Wms (voorheen Wet
milieugevaarlijke stoffen)
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-

rapportage en evaluatie

-

rapportage over mate waarin doelen zijn bereikt en of afspraken (activiteiten) zijn nagekomen

periodiek rapportage

-

controle en handhaving (artikel 64)

-

zorg dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving
in overleg met inspectie en provincie

handhavingsverslagen

-

wettelijk kader

naam AmvB

Omgevingsvergunning voor
bouwen/ Woningwet

taak
-

opstellen Bouwverordening

toelichting taak

registratie / documentatie

-

bodemonderzoek/bodemkwaliteitskaart en –toets
vastleggen in bouwverordening
controleren of bodemkwaliteit open erven en in
gebieden voldoet aan gestelde eisen

-

tekst bouwverordening

-

verlenen omgevingsvergunning voor
bouwen

-

opnemen bodemvoorschriften in de
omgevingsvergunning voor bouwen

-

bodemvoorschriften

-

controle en handhaving

-

-

register beoordelingsformulieren
correspondentie

-

beoordelen en controleren bodemtoets
omgevingsvergunning voor bouwen
verlenen ontheffing bodemtoets

Wet op de ruimtelijke
ordening

-

bodembescherming garanderen

-

bodemparagraaf in bestemmingsplan

-

bodemparagraaf

-

controle en handhaving

-

bodemtoets bestemmingsplanprocedures
bodemtoets omgevingsvergunning (artikel 19
procedure)

-

toetsingsverslagen

Wet openbaarheid van
bestuur/ verdrag van
Aarhus

-

verzorgen informatie en communicatie

-

verzorgen bodemloket (intern en extern)
op verzoek ter beschikking stellen gegevens over
bodemkwaliteit

-

correspondentie
makelaarsformulieren

Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke
beperkingen

-

bijhouden beperkingenregister en
-registratie
verzorgen informatie en communicatie

-

inschrijven beperkingenbesluiten in register en
doorgeven aan de landelijke voorziening
op verzoek aangegeven of er een beperking (bijv.
saneringsplicht, gebruiksbeperking) op een bepaald
perceel rust

-

register beperkingen (voorheen
kadastrale registratie)
correspondentie

Besluit uitvoeringskwaliteit
bodembeheer (opgenomen
als hoofdstuk 2 in het
Besluit bodemkwaliteit)

-

kwalibo: alleen werken met erkende
bodemintermediairs

-

besluiten baseren (bijv. verlenen vergunning,
afgegeven beschikking) op bodemonderzoek dat is
uitgevoerd door een daarvoor erkend
onderzoeksbureau

-

erkenning bij Bodem+
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-

-

Tabel B2.4 Gemeente als eigenaar (privaatrechtelijk)
wettelijk kader
Wet bodembescherming

AmvB’s op basis van de
Wbb

naam AmvB

Besluit
bodemkwaliteit

Activiteitenbesluit
Wet milieubeheer

verplichting
sanering in eigen beheer

toelichting
melden voorgenomen sanering
saneren indien gemeente zelf eigenaar/- gebruiker/
veroorzaker is

registratie / documentatie
onderzoeksrapport
saneringsverslag
monitoringrapportage

-

zorgplicht art. 13 wbb

-

preventie bodemverontreiniging bij uitvoeren eigen
werken

-

werkwijzer / werkafspraken

-

melding van hergebruik grond en
bouwstoffen

-

aantonen kwaliteit van grond en bouwstoffen
registratie

-

keuringsverslagen en certificaten
register meldingsformulieren

-

toepassingseisen naleven

-

bij toepassing voldoen aan generiek danwel
gebiedsspecifiek kader, toetsing kwaliteit aan
ontvangende bodem

-

toetsingsresultaat

-

naleving regels bij gemeentelijke
ondergrondse tanks

-

KIWA-keuringen laten uitvoeren
bodemonderzoek

-

keuringsverslag
onderzoeksrapport

-

preventie bodemverontreiniging
aanvraag omgevingsvergunning/ melding
doen i.h.k.v. AMvB
stimuleren hergebruik grond

toe te voegen bodemonderzoek bij aanvraag
vergunning dient te zijn uitgevoerd door daarvoor
erkende instantie
initiëren van faciliteiten voor hergebruik (grondbank)

-

haalbaarheidsstudie grondbank: in
eigen beheer of in samenwerking

melden transport verontreinigde grond
indien van toepassing:
omschrijvingsformulier en/of
transportbegeleidingsbonnen invullen

bij afvoer van niet-gevaarlijk afval, zijnde bedrijfsafval naar depot/reiniger: melden transport, invullen en
overleggen omschrijvingsformulier en transportbegeleidingsbonnen
bij afvoer grond naar werk: buiten de locatie alleen
permanente begeleidingsbrief
bij afvoer gevaarlijk afval: lmv-formulier, melden
transport, invullen omschrijvings-formulier en
transportbegeleidingsformulier

registratie
transportbegeleidingsbonnen en
omschrijvingsformulieren

afdekken risico’s en aansprakelijkheid

onderzoeksrapporten
clausules bij overdrachtsakten

Besluit melden
Bedrijfsafvalstoffen
en gevaarlijke
afvalstoffen

-

-

-

Burgerlijk Wetboek
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-

bodemonderzoek en saneringen

-

-

2.7 Verdeling bevoegdheden[34]
2.7.1 Verdeling bevoegdheden bij bodemverontreiniging
Decentralisatie en deregulering staan hoog genoteerd. In dit kader is ook inzake
bodemkwaliteitsbeheer een toenemende verantwoordelijkheid van de gemeenten gerealiseerd
en te verwachten. Een overzicht van huidige bevoegdheidsverdeling tussen gemeente enerzijds
en provincie en Wbb bevoegde gemeenten anderzijds staat in tabel B2.5.
Tabel B2.5 Bevoegdheidsverdeling bij bodemverontreiniging
Omschrijving

Gemeente als bevoegd

Provincie en

gezag in kader overige

Wbb-gemeente als

wetgeving

bevoegd gezag Wbb

lokale, bestaande gevallen van bodemverontreiniging:
•

niet ernstig 1

•

ernstig 2

nieuwe gevallen van bodemverontreiniging
•

X
3

binnen inrichting:
-

•

X

omgevingsvergunning 4

X

X

buiten inrichting:
-

in bodem- of grondwaterbeschermingsgebied

-

niet in beschermingsgebied 5

X
X

X

diffuse bodemverontreiniging:
•

gebiedseigen grond

•

verhoogde achtergrondwaarden bij Wbb-sanering

X
X

hergebruik grond:

1

2
3
4
5

•

toepassing in het kader van Besluit bodemkwaliteit

X

•

hergebruiksbeleid / zonering (Besluit bodemkwaliteit)

X

•

in (grondwater)beschermingsgebieden die zijn
vastgelegd in PMV
X
Als het gaat om meer dan 50 m3 niet ernstige verontreiniging is niet de gemeente, maar de provincie (of de
daarvoor aangewezen gemeenten) bevoegd gezag. Op basis van de Wet bodembescherming artikel 28 lid 4 is het
Besluit overige niet-meldingsplichtige gevallen opgesteld. Hierin wordt onder andere geregeld dat voor nieternstige gevallen met een omvang groter dan 50 m3 grond of 100 m3 grondwater andere wettelijke kaders dan de
Wbb van toepassing kunnen zijn, bijvoorbeeld de Woningwet. Hiervoor is de gemeente dan het bevoegd gezag.
Gevallen van ernstige bodemverontreiniging kleiner dan 25 m3 grond of 100 m3 grondwater vallen sowieso niet
onder de meldingsplicht, evenzo gevallen van bodemverontreiniging kleiner dan 50 m3 grond of 100 m3
grondwater, de gemeente is dan bevoegd gezag.
Ontstaan/veroorzaakt na 1 januari 1987. Naast de typering ‘nieuwe gevallen’ kent de Wet bodembescherming ook
het ‘ongewone voorval’. Dit is een bijzondere gebeurtenis waarbij verontreiniging of aantasting van de bodem is
opgetreden.
Afhankelijk van wie bevoegd gezag is in het kader van de Wabo/ Activiteitenbesluit. De inrichtingen die vallen
onder de bevoegdheid van de minister van I&M zijn hier buiten beschouwing gelaten.
De gemeente is het eerste aanspreekpunt bij de aanpak van nieuwe bodemverontreiniging buiten inrichtingen. De
gemeente neemt hierbij de formele besluiten aangaande instemming met de voorgenomen sanering van deze
gevallen. Hierbij is wel afstemming vereist met de provincie. De provincie kan aanvullende eisen stellen.
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2.7.2 Omgevingsdiensten
Sinds januari 2013 hebben gemeenten, provincies en Rijk hun taken op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) ondergebracht bij Omgevingsdiensten ook
wel Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) genoemd. Het gaat om minimaal de VTH taken op het
gebied van milieu en mogelijk ook bouwen, natuur en water.
De gemeenten en provincies hebben ook hun VTH taken met betrekking tot bodem
overgedragen aan de Omgevingsdienst. In het kader hieronder zijn de basistaken met
betrekking tot bodem weergegeven die bij de Omgevingsdienst zijn neergelegd.
Tot de basistaken met betrekking tot bodem van de Omgevingsdienst/RUD horen:
▪ het milieutoezicht bij bedrijfsmatige activiteiten die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit
voor zover het die activiteiten betreft;
▪ het milieutoezicht bij bodemsanering, sanering van bedrijfsterreinen en lozing van
grondwater bij bodemsanering en proefbronnering voor zover het die activiteiten betreft;
▪ het milieutoezicht bij bedrijfsmatige activiteiten met betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen,
bedrijfsafvalstoffen en ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen, asbest, vuurwerk,
bouwstoffen, grond, baggerspecie, meststoffen, dierlijke vetten, radioactief schroot,
destructiemateriaal, explosieven voor civiel gebruik of andere gevaarlijke stoffen voor zover
het die activiteiten betreft. Het gaat hierbij om ketengericht milieutoezicht.
Daarnaast hebben gemeenten en provincie ook nog een aantal bodemtaken die zij vrijwillig
kunnen overdragen aan de omgevingsdienst
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Bijlage 3A

Statistische parameters organochloorbestrijdingsmiddelen
(OCB; waarden standaardbodem)
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Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule
(95P - 5P) / (maximale waarde industrie – achtergrondwaarde)
Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
waarde > max. waarde industrie
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
waarde < achtergrondwaarde
alle waarden < detectiegrens
Zone
Statistische parameters
BG Regio Achterhoek bestrijdingsmiddelen
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Chloordaan
Drins (som 3)
α-HCH
β-HCH
γ-HCH
Heptachloor
α-Endosulfan
DDT
DDD
DDE

Versiedatum: 2-10-2020

N

N>d
23
32
44
44
44
45
36
32
32
32

0
4
1
0
4
0
1
18
12
20

Min
0,0020
0,0081
0,0010
0,0020
0,0027
0,0007
0,0009
0,0054
0,0054
0,0054

5P
0,0020
0,0081
0,0010
0,0020
0,0027
0,0007
0,0009
0,0054
0,0054
0,0054

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

25P
0,0020
0,0081
0,0010
0,0020
0,0027
0,0007
0,0009
0,0054
0,0054
0,0054

50P
0,0020
0,0081
0,0010
0,0020
0,0027
0,0007
0,0009
0,0054
0,0054
0,0054

75P
0,0020
0,0085
0,0010
0,0020
0,0027
0,0007
0,0009
0,0109
0,0054
0,0070

80P
0,0020
0,0112
0,0010
0,0020
0,0028
0,0007
0,0009
0,0112
0,0054
0,0076

90P
0,0020
0,0134
0,0010
0,0020
0,0030
0,0007
0,0009
0,0164
0,0078
0,0088

95P
Max
0,0020 0,0020
0,0247 0,1217
0,0010 0,0074
0,0020 0,0020
0,0287 0,5815
0,0007 0,0007
0,0009 0,0116
0,0205 0,1163
0,0148 0,0531
0,0184 0,0337

Gem
VC
0,0019
0,0132
0,0012
0,0020
0,0190
0,0007
0,0012
0,0116
0,0078
0,0078

blz. 1/1

n.v.t.
2,60%

0,00
0,40
0,21
0,00
1,19
0,00
0,38
0,44
0,29
0,20

Heterogeniteit
0,00
0,13
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
0,02
0,00
0,01

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingskaart:

95P> I
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Stoffen
Chloordaan
Drins (som 3)
α-HCH
β-HCH
γ-HCH
Heptachloor
α-Endosulfan
DDT
DDD
DDE

industrie
industrie
Max.
Max.
Interventiew
Achtergrond waarde
waarde
aarde
waarde
wonen
industrie
bodem (I)
0,0020
0,0020
0,1000
4,00
0,0150
0,0400
0,1400
4,00
0,0010
0,0010
0,5000
17,00
0,0020
0,0020
0,5000
1,60
0,0030
0,0400
0,5000
1,20
0,0007
0,0007
0,1000
4,00
0,0009
0,0009
0,1000
4,00
0,2000
0,2000
1,0000
1,70
0,0200
0,8400
34,0000
34,00
0,1000
0,1300
1,3000
2,30

Project: BKK regio Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Bijlage 3B

Statistische parameters PFAS-verbindingen per
bodemlaag/bodemkwaliteitszone (gemeten waarden)

Bijlage 3 —Nota bodembeheer — SOB011396.RAP002

Statistische parameters, toetsing aan het tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie
(Gehalten in μg/kg ds)

Zone
Regio Achterhoek PFAS-zone bodemlaag 0-0,5 m-mv
Gezoneerd:

Stoffen
PFOA som lineair + vertakt
PFOS som lineair + vertakt
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)
perfluorbutaanzuur (PFBA)
perfluorpentaanzuur (PFPA)
perfluorhexaanzuur (PFHxA)
perfluorheptaanzuur (PFHpA)
perfluornonaanzuur (PFNA)
perfluordecaanzuur (PFDA)
perfluorundecaanzuur (PFUdA)
perfluordodecaanzuur (PFDoA)
perfluortridecaanzuur (PFTDA)
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
perfluorhexadecaanzuur (PFC16azr)
perfluoroctadecaanzuur (PFC18azr)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) (L_PFBS)
perfluorpentaan-1-sulfonzuur (PFC5asfzr)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) (L_PFHxS)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) (L_PFHpS)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) (L_PFDS)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur (H-PFC6asfzr) (4:2 FTS)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (2PFC6yC2a1sf) (6:2 FTS)
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur (C10H5F17O3S) (8:2 FTS)
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (C12H5F21O3S) (10:2 FTS)
perfluoroctaansulfonylamide(N-methyl)acetaat (N-MeFOSAA)
perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat (EtFOSAA)
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)
N-methyl perfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)
bisperfluordecyl fosfaat (bisPFC10yPO4) (8:2 diPAP)

Versiedatum: 2-10-2020

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
formule: (95P - 5P) / (maximale waarde industrie – achtergrondwaarde)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
Statistische waarde getoetst
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
waarde > max. waarde wonen/industrie
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
landelijke achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen/industrie
waarde < landelijke achtergrondwaarde
Statistische parameters
ja

OS =

N

Min
193
193
285
193
285
193
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
178
178
285
178
285
285
285
178
178
178
178
178
178
285
178
178

5P
0,10
0,10
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

0,10
0,10
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

HeteroGem VC
geniteit
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
0,14
0,30
0,40
0,41
0,50
0,60
1,20
0,57
0,07
0,30
0,19
0,30
0,40
0,42
0,60
0,81
5,90
1,32
0,25
0,36
0,10
0,20
0,31
0,39
0,48
0,60
1,50
0,77
0,10
0,25
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,10
0,10
0,12
0,01
0,07
0,10
0,20
0,30
0,40
0,56
0,70
4,90
1,28
0,39
0,28
0,07
0,07
0,10
0,10
0,15
0,20
1,00
0,98
0,08
0,10
0,07
0,07
0,07
0,07
0,10
0,19
0,30
0,48
0,07
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,96
0,77
0,00
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,60
0,51
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,30
0,35
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,10
0,04
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,40
0,40
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,10
0,04
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,40
0,36
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,21
0,21
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,35
0,27
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,21
0,17
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,35
0,31
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,20
0,11
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,20
0,11
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,60
0,57
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,14
0,07
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,14
0,07
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
2,80
2,04
0,00
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,21
0,23
0,00
0,07

1/2

Landelijke
Max.
achtergrond waarde
waarde
wonen
1,9
1,4
1,9
1,9
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

2,8 %

7
3
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Max. waarde
industrie
7
3
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Project: BKK Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Statistische parameters, toetsing aan het tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie
(Gehalten in μg/kg ds)

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
formule: (95P - 5P) / (maximale waarde industrie – achtergrondwaarde)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
Statistische waarde getoetst
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
waarde > max. waarde wonen/industrie
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
landelijke achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen/industrie
waarde < landelijke achtergrondwaarde

Zone

Statistische parameters

Regio Achterhoek PFAS-zone bodemlaag 0,5-1,0 m-mv
Gezoneerd:

ja

Stoffen
PFOA som lineair + vertakt
PFOS som lineair + vertakt
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)
perfluorbutaanzuur (PFBA)
perfluorpentaanzuur (PFPA)
perfluorhexaanzuur (PFHxA)
perfluorheptaanzuur (PFHpA)
perfluornonaanzuur (PFNA)
perfluordecaanzuur (PFDA)
perfluorundecaanzuur (PFUdA)
perfluordodecaanzuur (PFDoA)
perfluortridecaanzuur (PFTDA)
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
perfluorhexadecaanzuur (PFC16azr)
perfluoroctadecaanzuur (PFC18azr)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) (L_PFBS)
perfluorpentaan-1-sulfonzuur (PFC5asfzr)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) (L_PFHxS)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) (L_PFHpS)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) (L_PFDS)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur (H-PFC6asfzr) (4:2 FTS)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (2PFC6yC2a1sf) (6:2 FTS)
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur (C10H5F17O3S) (8:2 FTS)
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (C12H5F21O3S) (10:2 FTS)
perfluoroctaansulfonylamide(N-methyl)acetaat (N-MeFOSAA)
perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat (EtFOSAA)
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)
N-methyl perfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)
bisperfluordecyl fosfaat (bisPFC10yPO4) (8:2 diPAP)

Versiedatum: 2-10-2020

OS =

N

Min
55
55
81
55
81
55
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
46
46
81
46
81
81
81
46
46
46
46
45
46
81
46
46

5P
0,10
0,10
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

0,10
0,10
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

HeteroGem VC
geniteit
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
0,10
0,20
0,30
0,30
0,40
0,53
0,80
0,69
0,06
0,22
0,10
0,10
0,25
0,30
0,50
0,63
3,10
1,69
0,18
0,25
0,07
0,10
0,20
0,20
0,30
0,40
0,73
0,85
0,06
0,15
0,07
0,07
0,07
0,07
0,10
0,10
0,10
0,15
0,01
0,08
0,07
0,07
0,10
0,18
0,20
0,46
2,50
1,91
0,24
0,15
0,07
0,07
0,07
0,07
0,11
0,26
0,60
1,02
0,12
0,10
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,14
0,27
0,37
0,04
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,12
0,08
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,10
0,05
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,14
0,11
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,14
0,16
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,21
0,29
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,35
0,52
0,00
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,84
1,28
0,00
0,09
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
1,70
2,01
0,00
0,09
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
1,40
1,96
0,00
0,10

2/2

Landelijke
Max.
achtergrond waarde
waarde
wonen
1,9
1,4
1,9
1,9
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

1,93 %

7
3
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Max. waarde
industrie
7
3
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Project: BKK Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Bijlage 3C

Statistische parameters andere stoffen per
bodemkwaliteitszone getoetst aan het Besluit
bodemkwaliteit (waarden standaardbodem)

Bijlage 3 —Nota bodembeheer — SOB011396.RAP002

Resulterende statistische parameters bij voorgestelde samenvoegingen van deelgebieden

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (klassen o.b.v. 80P)
* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.
** Voor barium, kobalt, molybdeen en PCB's is gebruik gemaakt van de uitzondering zoals omschreven in § 1.5 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (wijzigingsblad dd. 1 januari 2016).
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
Zone
Statistische parameters
BG Wonen voor 1970 (8 gemeenten)
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Versiedatum: 2-10-2020

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
532
0,6
43,0
64,5 101,3 153,5 162,8 205,8 271,6 1074,8 122,8
1584
0,05
0,19
0,39
0,45
0,45
0,45
0,61
0,80
7,40
0,45
531
2,0
6,0
6,0
8,0
10,6
11,4
15,7
19,7
42,9
9,40
1606
0,05
6,6
12,2
17,7
26,3
30,1
39,5
50,7
281,9 22,40
1590
0,02
0,05
0,05
0,10
0,17
0,19
0,21
0,29
3,45
0,14
1619
0,1
11,9
22,4
41,8
73,2
85,1 121,3 164,3
492,8 59,10
528
0,35
0,35
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,99
3,50
1,07
1591
1,7
5,2
9,2
14,4
19,1
20,1
23,8
28,6
163,9 15,90
1609
0,04
29,5
52,6
86,3 145,2 166,2 231,5 294,6
947,0 115,30
382 0,0050 0,0173 0,0173 0,0173 0,0212 0,0212 0,0314 0,0495 0,2037 0,0240
1691 0,005
0,14
0,5
1,4
3,5
4,3
8,6
16,0
100,0
4,0
1598
1,8
14,9
49,5
49,5 106,1 123,8 134,4 219,2 1485,0
84,5
1109
0,01
4,6
4,6
7,3
11,4
12,1
17,1
21,2
107,7
9,5

4,10%
2,80%

N

BG Overig (8 gemeenten)
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
waarde > max. waarde industrie
max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
waarde < achtergrondwaarde

0,27
0,38
0,21
0,47
0,83
0,65
0,32
0,27
0,41
0,26
2,33
0,37
0,51

Heterogeniteit
n.v.t.
0,17
0,08
0,29
0,05
0,32
0,01
0,36
0,46
0,07
0,41
0,66
0,30

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
N
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
1770
1,3
28,9
38,5
63,3 107,3 123,8 192,5 302,5 1402,6
96,5
4536 0,004
0,19
0,38
0,44
0,44
0,44
0,55
0,62
6,23
0,42
1761
0,1
4,1
5,4
5,4
9,1
10,4
16,1
23,8
62,1
8,80
4607
0,1
6,3
10,0
14,3
21,5
23,3
32,3
39,5 4662,9 19,40
4527 0,0005 0,047
0,05
0,08
0,11
0,14
0,19
0,19
9,06
0,09
4548
0,1
10,2
13,2
23,3
36,4
40,7
55,3
75,6
508,9 31,30
1758
0,04
0,35
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
2,10
5,00
1,05
4546
0,2
4,8
8,0
12,1
18,3
20,2
27,5
39,0
151,3 15,80
4576
0,3
27,8
43,6
65,4 101,1 113,0 150,7 198,3 1289,1 82,50
1314 0,0022 0,0154 0,0154 0,0154 0,0204 0,0204 0,0233 0,0550 0,1822 0,0207
4541 0,004
0,08
0,2
0,5
1,3
1,8
4,0
7,6
81,6
1,9
4711
0,02
13,2
44,0
44,0 109,9 109,9 109,9 188,5 2826,8
81,0
2867
0,1
4,4
4,4
6,8
11,9
15,6
20,5
32,7
426,0
12,0

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

5,30%
3,20%

0,40
0,41
0,29
2,05
1,53
0,66
0,35
0,39
0,40
0,24
2,71
0,53
1,03

Heterogeniteit
n.v.t.
0,12
0,11
0,22
0,03
0,14
0,01
0,53
0,29
0,08
0,20
0,57
0,50

blz. 1/6

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Achtergrond
waarde
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Achtergrond
waarde
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

wonen
wonen
Max.
waarde
wonen
1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

Max.
waarde
industrie
4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

landbouw/natuur
landbouw/natuur
Max.
Max.
waarde
waarde
wonen
industrie
1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Project: BKK regio Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Resulterende statistische parameters bij voorgestelde samenvoegingen van deelgebieden

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (klassen o.b.v. 80P)
* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.
** Voor barium, kobalt, molybdeen en PCB's is gebruik gemaakt van de uitzondering zoals omschreven in § 1.5 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (wijzigingsblad dd. 1 januari 2016).
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
Zone

Statistische parameters

BG Lochem Wonen 1900-1945
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

N

BG Lochem Overig Wonen
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Versiedatum: 2-10-2020

Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
waarde > max. waarde industrie
max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
waarde < achtergrondwaarde

N

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
340
33,5
44,7
44,7
63,9
92,6 102,2 121,7 159,9
479,2
79,9
39
0,23
0,23
0,33
0,45
0,45
0,45
0,64
0,81
0,97
0,45
339
3,1
6,2
6,2
6,2
8,9
8,9
9,8
11,9
38,5
8,00
39
6,7
6,7
13,4
19,1
30,6
35,2
47,9
59,7
88,1 24,70
39
0,05
0,05
0,10
0,20
0,20
0,24
0,42
0,56
1,82
0,24
41
10,6
10,6
19,6
27,2 120,7 123,7 166,0 196,2
301,8 71,70
324
0,35
0,35
1,05
1,05
1,50
1,50
1,50
1,50
2,50
1,14
39
9,2
9,2
9,2
14,0
18,2
19,0
23,3
23,8
29,1 14,50
39
30,5
32,4
57,6
82,7 217,5 256,7 352,4 419,8
543,8 156,20
320 0,0138 0,0138 0,0138 0,0138 0,0198 0,0198 0,0198 0,0288 0,4095 0,0195
41
0,11
0,21
0,5
1,6
3,8
4,1
7,0
10,8
50,2
4,2
38
11,3
11,3
45,4 113,4 113,4 113,4 114,4 146,8
246,2
90,1
20
0,1
4,4
5,8
5,8
7,5
8,4
11,6
11,6
12,4
6,8

3,20%
3,10%

0,21
0,24
0,15
0,38
0,86
0,68
0,30
0,15
0,41
0,44
2,12
0,18
0,26

Heterogeniteit
n.v.t.
0,16
0,03
0,35
0,11
0,39
0,01
0,22
0,67
0,03
0,28
0,44
0,13

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
340
33,5
44,7
44,7
63,9
92,6 102,2 121,7 159,9
479,2
79,9
362
0,19
0,22
0,34
0,45
0,45
0,45
0,48
0,64
1,77
0,42
339
3,1
6,2
6,2
6,2
8,9
8,9
9,8
11,9
38,5
8,00
362
3,8
6,7
9,5
13,5
20,9
22,8
30,2
36,1
100,8 16,70
364
0,04
0,05
0,10
0,15
0,19
0,19
0,28
0,35
1,13
0,17
369
5,3
10,5
21,0
37,6
63,1
69,7 102,8 174,4
450,9 53,80
324
0,35
0,35
1,05
1,05
1,50
1,50
1,50
1,50
2,50
1,14
364
5,2
7,3
9,1
12,8
15,8
16,6
19,5
22,0
88,2 13,20
366
12,9
25,8
43,0
66,7 103,3 122,7 177,5 269,0
688,6 93,00
320 0,0138 0,0138 0,0138 0,0138 0,0198 0,0198 0,0198 0,0288 0,4095 0,0195
398
0,03
0,25
0,4
0,9
2,4
3,1
5,4
12,0
40,0
2,7
376
11,4
13,7
45,7
86,9 114,3 114,3 115,5 214,0 1437,3
91,5
187
4,6
4,6
5,8
5,8
8,7
9,4
10,4
11,5
21,4
6,9

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

3,50%
3,10%

0,21
0,23
0,15
0,36
0,47
0,69
0,30
0,20
0,43
0,44
1,99
0,32
0,23

Heterogeniteit
n.v.t.
0,11
0,03
0,20
0,06
0,34
0,01
0,23
0,42
0,03
0,31
0,65
0,12

blz. 2/6

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Achtergrond
waarde
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Achtergrond
waarde
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

wonen
industrie
Max.
waarde
wonen
1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0
wonen
wonen
Max.
waarde
wonen
1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

Max.
waarde
industrie
4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Max.
waarde
industrie
4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Project: BKK regio Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Resulterende statistische parameters bij voorgestelde samenvoegingen van deelgebieden

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (klassen o.b.v. 80P)
* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.
** Voor barium, kobalt, molybdeen en PCB's is gebruik gemaakt van de uitzondering zoals omschreven in § 1.5 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (wijzigingsblad dd. 1 januari 2016).
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
Zone

Statistische parameters

BG Lochem Industrie
Gezoneerd:

ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

N

BG Lochem Buitengebied
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Versiedatum: 2-10-2020

N

Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
waarde > max. waarde industrie
max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
waarde < achtergrondwaarde

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
340
33,5
44,7
44,7
63,9
92,6 102,2 121,7 159,9
479,2
79,9
117
0,12
0,24
0,24
0,42
0,48
0,48
0,48
0,60
1,47
0,39
339
3,1
6,2
6,2
6,2
8,9
8,9
9,8
11,9
38,5
8,00
117
7,0
7,0
7,0
11,1
14,5
15,7
18,3
22,3
45,7 12,10
117
0,05
0,05
0,07
0,10
0,20
0,20
0,20
0,20
0,42
0,13
117
5,4
5,4
10,8
15,4
23,1
25,9
35,4
44,7
66,2 18,60
324
0,35
0,35
1,05
1,05
1,50
1,50
1,50
1,50
2,50
1,14
117
7,3
7,3
9,1
14,0
17,7
18,4
20,4
21,5
26,0 13,80
117
13,8
20,7
31,1
44,5
64,5
70,7
88,5 102,7
400,2 53,40
320 0,0138 0,0138 0,0138 0,0138 0,0198 0,0198 0,0198 0,0288 0,4095 0,0195
126
0,01
0,04
0,3
0,4
0,8
1,0
1,8
3,0
14,6
1,0
150
17,5
17,5
21,0
70,0 175,0 175,0 175,0 250,0 1100,0 116,5
48
4,8
4,8
5,9
5,9
6,6
8,7
11,9
11,9
17,0
7,3

3,50%
1,70%

0,21
0,24
0,15
0,25
0,39
0,45
0,30
0,14
0,36
0,44
1,95
0,25
0,22

Heterogeniteit
n.v.t.
0,10
0,03
0,10
0,03
0,08
0,01
0,22
0,14
0,03
0,08
0,75
0,13

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
340
33,5
44,7
44,7
63,9
92,6 102,2 121,7 159,9
479,2
79,9
570
0,11
0,21
0,32
0,42
0,42
0,42
0,45
0,60
2,57
0,41
339
3,1
6,2
6,2
6,2
8,9
8,9
9,8
11,9
38,5
8,00
569
1,3
6,3
6,3
12,2
17,3
18,0
23,4
28,8
63,0 13,70
569
0,03
0,05
0,07
0,14
0,19
0,19
0,19
0,19
2,05
0,14
569
5,1
7,8
13,3
20,4
29,1
32,1
45,2
66,5
233,2 27,00
324
0,35
0,35
1,05
1,05
1,50
1,50
1,50
1,50
2,50
1,14
568
2,6
5,3
8,8
8,8
10,9
12,6
14,6
19,1
82,9 10,30
568
4,1
20,5
34,8
53,2
73,7
79,8 106,5 132,3
389,0 61,40
320 0,0138 0,0138 0,0138 0,0138 0,0198 0,0198 0,0198 0,0288 0,4095 0,0195
584
0,07
0,14
0,3
0,4
0,8
1,1
2,1
3,5
35,0
1,1
607
8,0
9,6
31,9
79,7
79,7
79,7
86,5 113,8
637,5
64,2
350
2,2
4,4
5,5
5,5
10,4
11,9
20,7
26,9
174,0
10,4

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

3,90%
4,40%

0,21
0,28
0,15
0,33
0,57
0,68
0,30
0,22
0,33
0,44
2,28
0,36
0,90

Heterogeniteit
n.v.t.
0,11
0,03
0,15
0,03
0,12
0,01
0,21
0,19
0,03
0,09
0,34
0,40

blz. 3/6

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Achtergrond
waarde
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Achtergrond
waarde
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

landbouw/natuur
landbouw/natuur
Max.
Max.
waarde
waarde
wonen
industrie
1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

landbouw/natuur
landbouw/natuur
Max.
Max.
waarde
waarde
wonen
industrie
1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Project: BKK regio Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Resulterende statistische parameters bij voorgestelde samenvoegingen van deelgebieden

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (klassen o.b.v. 80P)
* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.
** Voor barium, kobalt, molybdeen en PCB's is gebruik gemaakt van de uitzondering zoals omschreven in § 1.5 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (wijzigingsblad dd. 1 januari 2016).
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
Zone

Statistische parameters

BG Zutphen Wonen voor 1945
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

N

Versiedatum: 2-10-2020

N

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
250
8,2
38,5
74,2 103,0 156,6 170,9 225,6 274,8 1126,7 128,6
185
0,05
0,20
0,30
0,46
0,46
0,46
0,56
0,66
22,96
0,56
251
2,7
5,4
7,2
9,6
13,2
14,7
19,1
25,9
134,5 12,20
185
6,5
6,5
13,6
26,0
40,9
48,7
66,2
81,9
316,3 34,00
185
0,04
0,05
0,10
0,19
0,35
0,40
0,57
0,87
4,09
0,31
199
10,4
13,5
31,9
92,0 178,2 207,9 344,4 460,2 2078,5 151,10
251
0,35
0,35
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
2,10
3,60
1,04
185
4,8
10,9
17,2
20,6
27,5
28,0
32,1
41,3
733,6 27,50
203
16,3
28,5
73,3 138,4 244,3 264,6 443,7 669,7 5699,4 227,00
197 0,0245 0,0245 0,0245 0,0245 0,0250 0,0335 0,0629 0,1205 0,3250 0,0395
201
0,01
0,01
0,3
1,0
2,6
3,3
7,5
11,0
94,0
3,4
210
17,5
19,1
70,0 122,5 175,0 175,0 175,0 280,5 3200,0 140,0
144
4,5
4,5
5,7
9,9
11,3
11,3
13,2
17,0
68,0
10,2

BG Zutphen Wonen vanaf 1945
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
waarde > max. waarde industrie
max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
waarde < achtergrondwaarde

5,30%
2,00%

0,30
1,83
0,38
0,57
0,97
0,97
0,49
0,88
0,94
0,23
2,75
0,33
0,46

Heterogeniteit
n.v.t.
0,12
0,12
0,50
0,18
0,93
0,01
0,47
1,11
0,20
0,29
0,84
0,22

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
250
8,2
38,5
74,2 103,0 156,6 170,9 225,6 274,8 1126,7 128,6
302
0,04
0,19
0,39
0,44
0,44
0,44
0,56
0,79
2,70
0,44
251
2,7
5,4
7,2
9,6
13,2
14,7
19,1
25,9
134,5 12,20
301
6,3
6,3
10,1
14,2
25,2
30,6
39,6
52,2
647,5 23,70
300
0,05
0,05
0,08
0,10
0,19
0,20
0,34
0,47
3,10
0,18
303
5,1
10,2
20,4
35,0
76,5
91,5 157,3 217,0 1048,7 69,90
251
0,35
0,35
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
2,10
3,60
1,04
302
4,4
9,3
14,9
18,8
26,6
28,8
35,5
46,4
90,9 22,20
303
15,5
27,5
49,1
72,7 136,6 153,3 216,2 312,6 1277,8 116,20
197 0,0245 0,0245 0,0245 0,0245 0,0250 0,0335 0,0629 0,1205 0,3250 0,0395
289
0,01
0,07
0,3
0,7
2,1
2,8
7,3
13,2
54,0
2,8
323
13,6
16,4
54,5
77,9 136,3 136,3 136,3 194,7
895,4
98,1
229
4,4
4,4
5,5
10,3
12,6
14,5
23,7
31,0
85,4
12,0

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

5,80%
2,60%

0,30
0,36
0,38
1,16
1,01
1,09
0,49
0,25
0,62
0,23
2,20
0,22
0,51

Heterogeniteit
n.v.t.
0,16
0,12
0,31
0,09
0,43
0,01
0,57
0,49
0,20
0,34
0,58
0,47

blz. 4/6

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Achtergrond
waarde
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Achtergrond
waarde
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

wonen
industrie
Max.
waarde
wonen
1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0
wonen
wonen
Max.
waarde
wonen
1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

Max.
waarde
industrie
4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Max.
waarde
industrie
4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Project: BKK regio Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Resulterende statistische parameters bij voorgestelde samenvoegingen van deelgebieden

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (klassen o.b.v. 80P)
* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.
** Voor barium, kobalt, molybdeen en PCB's is gebruik gemaakt van de uitzondering zoals omschreven in § 1.5 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (wijzigingsblad dd. 1 januari 2016).
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
Zone

Statistische parameters

BG Zutphen Industrie voor 1945
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

N

Versiedatum: 2-10-2020

N

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
250
8,2
38,5
74,2 103,0 156,6 170,9 225,6 274,8 1126,7 128,6
69
0,12
0,20
0,24
0,48
0,48
0,48
0,48
0,56
1,54
0,41
251
2,7
5,4
7,2
9,6
13,2
14,7
19,1
25,9
134,5 12,20
69
6,8
6,8
11,9
21,5
29,3
32,0
46,4
60,5
85,9 24,00
69
0,05
0,05
0,05
0,10
0,19
0,19
0,19
0,20
0,42
0,11
73
8,4
10,7
25,9
38,1
77,8
90,6 135,4 250,1 1677,2 92,10
251
0,35
0,35
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
2,10
3,60
1,04
69
10,1
14,0
18,8
24,1
29,0
29,0
38,6
42,5
84,5 26,10
69
27,8
32,6
83,5 128,5 235,6 244,2 325,6 475,5 1028,1 185,50
197 0,0245 0,0245 0,0245 0,0245 0,0250 0,0335 0,0629 0,1205 0,3250 0,0395
60
0,06
0,19
0,7
1,4
4,5
5,0
13,0
20,6
34,0
4,7
74
17,5
21,0
41,0 175,0 175,0 175,0 424,0 650,0 1500,0 185,0
38
4,7
4,7
5,9
11,7
11,7
11,9
14,1
17,3
31,9
10,4

BG Zutphen Industrie vanaf 1945
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
waarde > max. waarde industrie
max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
waarde < achtergrondwaarde

4,50%
1,30%

0,30
0,30
0,38
0,37
0,46
1,55
0,49
0,18
0,45
0,23
1,64
0,28
0,29

Heterogeniteit
n.v.t.
0,10
0,12
0,36
0,03
0,50
0,01
0,44
0,76
0,20
0,53
2,03
0,22

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
250
8,2
38,5
74,2 103,0 156,6 170,9 225,6 274,8 1126,7 128,6
210
0,05
0,20
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,54
5,41
0,49
251
2,7
5,4
7,2
9,6
13,2
14,7
19,1
25,9
134,5 12,20
212
6,7
6,7
6,7
10,5
19,2
23,0
32,6
73,3 3259,6 36,20
210
0,01
0,05
0,05
0,10
0,10
0,10
0,19
0,19
0,55
0,10
209
5,3
9,1
10,6
13,7
28,7
33,8
51,6
69,5
453,0 29,10
251
0,35
0,35
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
2,10
3,60
1,04
210
6,6
14,0
17,3
20,2
25,3
25,9
30,6
40,1
120,2 22,90
210
9,0
25,2
36,2
61,9 111,2 136,4 230,9 326,3 4826,9 132,20
197 0,0245 0,0245 0,0245 0,0245 0,0250 0,0335 0,0629 0,1205 0,3250 0,0395
184
0,01
0,02
0,14
0,3
0,7
0,9
2,5
4,8
52,0
1,3
241
7,0
21,0
70,0 133,0 175,0 175,0 305,0 550,0 1850,0 178,0
174
4,6
4,6
4,6
9,3
11,6
11,6
13,2
19,9
145,7
10,6

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

4,80%
1,40%

0,30
0,58
0,38
3,26
0,50
1,07
0,49
0,22
1,33
0,23
3,59
0,27
0,76

Heterogeniteit
n.v.t.
0,09
0,12
0,44
0,03
0,13
0,01
0,40
0,52
0,20
0,12
1,71
0,27

blz. 5/6

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Achtergrond
waarde
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Achtergrond
waarde
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

wonen
industrie
Max.
waarde
wonen
1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

Max.
waarde
industrie
4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

landbouw/natuur
landbouw/natuur
Max.
Max.
waarde
waarde
wonen
industrie
1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Project: BKK regio Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Resulterende statistische parameters bij voorgestelde samenvoegingen van deelgebieden

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (klassen o.b.v. 80P)
* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.
** Voor barium, kobalt, molybdeen en PCB's is gebruik gemaakt van de uitzondering zoals omschreven in § 1.5 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (wijzigingsblad dd. 1 januari 2016).
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
Zone

Statistische parameters

BG Zutphen Buitengebied
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Versiedatum: 2-10-2020

Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
waarde > max. waarde industrie
max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
waarde < achtergrondwaarde

N

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
154
13,8
35,8
64,0
94,7 157,4 166,3 210,8 252,5
383,8 114,1
331
0,04
0,22
0,33
0,44
0,44
0,44
0,55
0,64
1,57
0,42
154
2,5
5,1
5,1
8,0
11,8
12,6
16,4
20,0
38,8
9,70
331
0,6
6,2
10,7
15,8
23,0
26,6
31,9
42,5
168,2 19,10
331
0,05
0,05
0,07
0,11
0,19
0,19
0,27
0,40
0,90
0,15
329
5,1
10,1
20,2
31,8
56,3
66,4 101,9 132,2
389,7 47,50
154
0,35
0,81
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
2,10
3,50
1,10
331
4,6
7,6
12,1
16,3
21,4
23,9
30,4
39,1
173,7 18,50
331
10,6
27,0
52,1
71,4 108,1 115,8 152,5 191,2
675,8 88,00
125 0,0155 0,0177 0,0177 0,0177 0,0177 0,0177 0,0333 0,0396 0,1395 0,0234
298
0,01
0,07
0,2
0,4
1,1
1,4
2,4
5,0
130,0
1,8
364
12,6
15,1
50,5
50,5 126,1 126,1 126,1 171,7 1441,7
91,9
221
2,3
4,4
7,0
10,9
17,2
18,8
29,7
34,4
86,0
14,1

6,10%
2,80%

0,24
0,29
0,25
0,47
0,61
0,68
0,34
0,32
0,38
0,24
5,28
0,46
0,49

Heterogeniteit
n.v.t.
0,11
0,09
0,24
0,07
0,25
0,01
0,48
0,28
0,05
0,13
0,51
0,54

blz. 6/6

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Achtergrond
waarde
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

landbouw/natuur
landbouw/natuur
Max.
Max.
waarde
waarde
wonen
industrie
1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Project: BKK regio Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (klassen o.b.v. 80P)
* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.
** Voor barium, kobalt, molybdeen en PCB's is gebruik gemaakt van de uitzondering zoals omschreven in § 1.5 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (wijzigingsblad dd. 1 januari 2016).
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
Zone
Statistische parameters
OG Wonen voor 1970 (8 gemeenten)
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Versiedatum: 2-10-2020

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
476
21,5
32,3
43,1
67,7 111,5 129,2 189,2 256,8 1445,6 101,5
1389
0,09
0,20
0,38
0,47
0,47
0,47
0,58
0,67
5,84
0,43
469
2,9
6,0
6,0
8,0
11,5
12,4
16,4
21,9
48,7
9,70
1404
0,1
6,8
6,8
10,4
15,6
18,6
30,9
44,4
270,3 15,60
1392
0,02
0,05
0,05
0,07
0,15
0,17
0,19
0,28
3,61
0,11
1402
1,1
5,3
13,8
13,8
28,8
36,4
66,7 115,1
667,0 31,10
476
0,35
0,54
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
2,10
5,00
1,08
1395
2,5
5,2
8,7
13,9
19,4
21,4
27,3
32,3
124,3 15,90
1406
7,5
22,5
30,0
42,9
73,0
83,7 137,4 182,4 1030,2 64,60
348 0,0017 0,0116 0,0172 0,0207 0,0207 0,0207 0,0250 0,0350 0,2700 0,0220
1355
0,0
0,1
0,1
0,3
0,8
1,2
3,2
7,1
36,2
1,5
1423
0,1
21,0
70,0
70,0 125,0 150,0 175,0 206,5 3500,0 110,5
961
0,0
4,7
4,7
5,8
11,6
11,8
17,5
25,0
199,7
9,7

4,10%
2,00%

N

OG Overig (8 gemeenten)
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
waarde > max. waarde industrie
max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
waarde < achtergrondwaarde

0,36
0,33
0,21
0,62
1,07
0,93
0,34
0,24
0,48
0,20
2,70
0,41
0,66

Heterogeniteit
n.v.t.
0,13
0,09
0,25
0,05
0,23
0,01
0,42
0,28
0,05
0,18
0,60
0,36

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
N
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
1339
14,1
29,1
38,8
49,9
91,4 105,3 182,8 274,5 6094,9
97,0
3623
0,05
0,19
0,34
0,46
0,46
0,46
0,46
0,57
6,51
0,42
1334
0,5
3,9
5,5
7,3
10,7
12,2
17,2
24,8
80,8
9,60
3657
0,1
6,5
6,5
6,5
13,0
13,0
19,5
27,8
778,5 12,20
3618
0,00
0,05
0,05
0,05
0,10
0,10
0,19
0,19
1,16
0,08
3634
0,1
5,2
10,4
13,5
15,6
19,3
29,6
43,0
503,8 18,80
1339
0,06
0,35
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
2,10
30,00
1,13
3647
0,8
4,8
8,1
14,3
22,4
25,3
32,3
41,5
202,8 18,00
3648
0,2
16,3
28,5
28,5
52,9
61,0
94,2 140,3 1321,9 52,50
988 0,0032 0,0157 0,0157 0,0200 0,0225 0,0225 0,0315 0,0642 0,4497 0,0248
3287
0,0
0,0
0,1
0,1
0,4
0,4
1,1
3,5
38,0
0,9
3599
0,3
19,3
64,2
64,2 122,0 139,5 160,6 174,4 4588,3 102,3
2349
0,1
4,5
4,5
5,7
11,3
12,8
17,8
29,1
678,6
12,4

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

5,20%
2,20%

0,78
0,44
0,31
0,93
0,62
1,02
0,96
0,34
0,67
0,23
3,65
0,44
1,60

Heterogeniteit
n.v.t.
0,10
0,12
0,14
0,03
0,08
0,01
0,56
0,21
0,10
0,09
0,50
0,44

blz. 1/5

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen
Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

landbouw/natuur
landbouw/natuur
Max.
Max.
Achtergrond waarde
waarde
waarde
wonen
industrie
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

landbouw/natuur
landbouw/natuur
Max.
Max.
Achtergrond waarde
waarde
waarde
wonen
industrie
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Project: BKK regio Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (klassen o.b.v. 80P)
* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.
** Voor barium, kobalt, molybdeen en PCB's is gebruik gemaakt van de uitzondering zoals omschreven in § 1.5 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (wijzigingsblad dd. 1 januari 2016).
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
Zone

Statistische parameters

OG Lochem
Gezoneerd:

ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

N

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
245
23,6
41,1
47,2
67,4
74,2
87,7 115,3 168,6
708,1
78,9
814
0,11
0,24
0,34
0,47
0,47
0,47
0,47
0,59
5,55
0,42
244
3,3
5,0
6,5
6,5
9,3
9,3
11,8
13,6
24,9
8,40
813
0,4
6,9
6,9
6,9
9,9
10,5
14,8
21,8
91,1
9,90
814
0,03
0,05
0,07
0,14
0,20
0,20
0,20
0,20
2,25
0,14
815
2,3
5,4
5,4
10,8
15,4
16,9
26,1
46,6
307,4 16,40
235
0,35
0,35
1,05
1,05
1,50
1,50
1,50
1,50
1,60
1,15
812
5,3
7,4
9,3
13,0
17,8
19,0
22,0
26,0
63,7 14,10
805
7,8
12,5
22,3
31,2
44,6
44,6
66,0
95,5
312,4 38,80
223 0,0163 0,0232 0,0232 0,0232 0,0332 0,0332 0,0332 0,0332 0,1569 0,0280
793
0,0
0,1
0,3
0,3
0,4
0,5
0,6
1,3
35,0
0,6
864
0,4
19,9
66,4 165,9 165,9 165,9 165,9 180,1
900,7 120,9
445
1,2
4,7
5,9
5,9
5,9
5,9
11,9
14,4
77,9
7,5

OG Zutphen Wonen voor 1900
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Versiedatum: 2-10-2020

N

Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
waarde > max. waarde industrie
max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
waarde < achtergrondwaarde

3,20%
2,10%

0,26
0,30
0,12
0,39
0,52
0,94
0,28
0,17
0,35
0,08
3,25
0,14
0,49

Heterogeniteit
n.v.t.
0,10
0,05
0,10
0,03
0,09
0,01
0,29
0,14
0,02
0,03
0,52
0,17

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
44
24,5
56,7
89,9 124,9 173,3 192,8 230,6 300,0
630,2 151,5
150
0,04
0,19
0,22
0,45
0,45
0,45
0,45
0,52
3,19
0,41
44
4,2
6,3
9,5
12,0
16,6
18,5
22,3
26,4
31,2 13,80
148
6,1
6,1
15,2
28,0
50,8
54,3
75,4
85,9
368,0 37,30
150
0,05
0,05
0,09
0,19
0,38
0,45
0,60
0,86
1,85
0,29
148
5,0
11,5
22,6
52,4 109,4 130,0 180,8 258,3
344,4 77,90
44
0,35
0,35
0,96
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
2,10
0,92
149
7,5
13,7
16,8
22,3
28,4
31,2
38,5
45,0
64,8 24,70
155
0,3
26,2
58,0
84,3 129,2 146,4 262,1 586,0 1123,4 141,50
274 0,0049 0,0172 0,0245 0,0245 0,0245 0,0247 0,0375 0,0532 0,4060 0,0320
145
0,0
0,0
0,1
0,4
1,1
1,5
2,8
4,4
29,0
1,2
158
10,5
17,5
70,0
87,5 175,0 175,0 175,0 225,0 1450,0 134,5
120
4,3
4,3
6,4
10,5
10,9
11,2
15,5
17,1
34,1
10,1

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

7,30%
2,00%

0,30
0,46
0,21
0,57
0,77
0,66
0,38
0,21
0,71
0,26
2,33
0,24
0,34

Heterogeniteit
n.v.t.
0,09
0,12
0,53
0,17
0,51
0,00
0,48
0,97
0,08
0,11
0,67
0,23

blz. 2/5

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen
Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

landbouw/natuur
landbouw/natuur
Max.
Max.
Achtergrond waarde
waarde
waarde
wonen
industrie
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

wonen
industrie
Max.
Achtergrond waarde
waarde
wonen
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Max.
waarde
industrie
4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Project: BKK regio Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (klassen o.b.v. 80P)
* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.
** Voor barium, kobalt, molybdeen en PCB's is gebruik gemaakt van de uitzondering zoals omschreven in § 1.5 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (wijzigingsblad dd. 1 januari 2016).
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
Zone

Statistische parameters

OG Zutphen Wonen 1900-1945
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

N

Versiedatum: 2-10-2020

N

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
24
40,3
41,6
83,5 116,7 157,0 173,4 181,5 208,4
835,3 146,3
60
0,05
0,20
0,23
0,46
0,46
0,46
0,46
0,49
3,13
0,46
24
5,7
5,7
5,7
8,1
20,9
22,2
28,9
29,7
37,8 13,80
59
6,6
6,6
9,4
15,8
26,4
27,9
49,1
65,1
141,5 24,20
59
0,05
0,05
0,07
0,11
0,24
0,30
0,46
0,99
2,20
0,25
60
5,2
10,5
13,6
38,9
81,9 114,6 147,3 197,5
389,1 67,20
24
0,35
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,43
14,00
1,58
60
7,6
8,3
14,7
18,8
23,7
26,1
30,8
37,9
80,6 20,60
60
24,7
29,0
31,2
56,1
88,9
98,1 167,6 208,9
291,0 75,70
274 0,0049 0,0172 0,0245 0,0245 0,0245 0,0247 0,0375 0,0532 0,4060 0,0320
56
0,0
0,1
0,1
0,4
1,1
1,2
2,4
6,0
24,0
1,4
65
17,2
30,4
68,7 120,2 171,8 171,8 171,8 278,8
834,3 138,9
43
4,6
4,6
4,6
8,2
11,5
11,5
11,5
16,7
40,9
9,7

OG Zutphen Industrie voor 1945
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
waarde > max. waarde industrie
max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
waarde < achtergrondwaarde

4,80%
2,00%

0,37
0,54
0,27
0,58
1,02
0,75
1,68
0,23
0,37
0,26
2,46
0,20
0,45

Heterogeniteit
n.v.t.
0,08
0,14
0,39
0,20
0,39
0,00
0,46
0,31
0,08
0,15
0,80
0,22

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
47
43,6
66,3
90,3 105,9 146,4 146,4 162,0 208,1
436,1 124,0
75
0,12
0,23
0,24
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
2,25
0,41
47
6,1
8,5
11,9
13,9
18,5
19,6
22,8
25,4
31,9 15,60
73
5,0
7,0
7,0
12,3
19,5
19,9
31,4
46,1
101,3 17,70
75
0,05
0,05
0,05
0,10
0,20
0,20
0,20
0,20
0,84
0,13
75
5,4
10,8
14,0
26,2
36,2
51,4
87,8 101,5
184,8 37,40
47
0,35
0,35
1,05
1,05
1,05
1,05
2,10
2,10
2,10
1,15
75
11,8
17,2
20,1
25,1
32,6
32,6
37,6
43,4
72,7 27,10
74
24,2
30,8
64,2
99,9 219,6 241,6 307,5 351,4
549,1 148,00
274 0,0049 0,0172 0,0245 0,0245 0,0245 0,0247 0,0375 0,0532 0,4060 0,0320
68
0,0
0,1
0,3
0,8
2,1
2,6
7,0
10,2
33,0
2,6
69
17,5
17,5
21,0
70,0 175,0 175,0 176,0 339,0
650,0 118,5
50
4,8
4,8
7,2
11,7
12,1
13,1
14,7
16,1
50,9
11,2

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

4,00%
1,30%

0,17
0,37
0,12
0,54
0,64
0,60
0,46
0,14
0,35
0,26
1,98
0,22
0,35

Heterogeniteit
n.v.t.
0,07
0,10
0,26
0,03
0,19
0,01
0,40
0,55
0,08
0,26
1,04
0,20

blz. 3/5

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen
Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

wonen
wonen
Max.
Achtergrond waarde
waarde
wonen
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

wonen
industrie
Max.
Achtergrond waarde
waarde
wonen
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

Max.
waarde
industrie
4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Max.
waarde
industrie
4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Project: BKK regio Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (klassen o.b.v. 80P)
* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.
** Voor barium, kobalt, molybdeen en PCB's is gebruik gemaakt van de uitzondering zoals omschreven in § 1.5 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (wijzigingsblad dd. 1 januari 2016).
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
Zone

Statistische parameters

OG Zutphen Industrie 1945-1970
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

N

Versiedatum: 2-10-2020

N

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
28
28,0
37,3
51,9
63,9 135,9 137,5 260,8 283,7
319,7 107,9
92
0,05
0,05
0,23
0,47
0,47
0,47
0,47
0,58
3,68
0,40
28
5,3
5,6
7,0
8,9
14,2
15,9
22,7
28,1
32,7 12,10
92
6,5
6,5
6,5
6,5
24,8
28,0
35,3
46,4
168,3 17,40
92
0,04
0,05
0,05
0,10
0,10
0,10
0,19
0,23
0,55
0,11
92
4,5
10,4
10,4
13,5
26,8
35,4
44,7
59,1
148,9 22,60
28
0,35
0,35
0,88
1,05
1,05
1,05
1,05
1,15
3,50
0,97
92
6,3
14,1
17,2
20,7
29,1
33,6
49,0
62,5
78,3 26,60
91
13,4
18,7
28,4
52,7 136,8 145,9 190,5 212,8
364,8 85,90
274 0,0049 0,0172 0,0245 0,0245 0,0245 0,0247 0,0375 0,0532 0,4060 0,0320
83
0,0
0,0
0,1
0,2
0,5
0,7
3,0
6,8
30,0
1,4
107
17,5
17,5
70,0
70,0 175,0 175,0 272,0 526,0 1400,0 166,5
72
4,6
4,6
5,4
10,9
11,4
11,4
13,0
16,2
19,5
9,1

OG Zutphen Industrie na 1970
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
waarde > max. waarde industrie
max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
waarde < achtergrondwaarde

5,60%
1,50%

0,30
0,62
0,24
0,64
0,53
0,62
0,60
0,26
0,43
0,26
2,88
0,28
0,27

Heterogeniteit
n.v.t.
0,14
0,13
0,27
0,04
0,10
0,00
0,74
0,33
0,08
0,18
1,64
0,21

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
189
1,9
28,2
37,7
67,3 107,6 127,5 175,4 257,2
430,5
94,4
53
0,19
0,23
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,60
0,98
0,46
190
2,7
5,3
5,3
8,6
12,1
13,0
16,8
20,3
35,5
9,90
53
6,3
6,3
6,3
6,3
17,1
19,1
26,7
28,8
37,9 12,60
53
0,05
0,05
0,05
0,09
0,12
0,13
0,20
0,27
0,36
0,11
53
7,9
10,2
13,3
17,5
27,7
35,9
46,4
81,4
99,2 25,50
190
0,06
0,77
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,52
10,50
1,13
53
10,7
12,2
15,9
19,7
23,1
24,3
31,5
34,8
39,9 20,80
53
6,8
24,4
27,1
42,5
67,6
78,1 110,5 127,9
141,1 53,10
274 0,0049 0,0172 0,0245 0,0245 0,0245 0,0247 0,0375 0,0532 0,4060 0,0320
33
0,01
0,05
0,14
0,16
0,3
0,4
0,7
0,9
2,3
0,3
61
35,0
70,0
70,0
70,0 175,0 175,0 175,0 175,0
375,0 121,0
49
4,4
4,4
5,5
11,1
17,4
22,8
45,9 114,0
205,9
24,2

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

6,70%
1,60%

0,30
0,16
0,22
0,37
0,52
0,57
0,70
0,16
0,32
0,26
1,43
0,11
1,11

Heterogeniteit
n.v.t.
0,10
0,09
0,15
0,05
0,15
0,00
0,35
0,18
0,08
0,02
0,34
1,96

blz. 4/5

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen
Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

wonen
wonen
Max.
Achtergrond waarde
waarde
wonen
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

Max.
waarde
industrie
4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

landbouw/natuur
landbouw/natuur
Max.
Max.
Achtergrond waarde
waarde
waarde
wonen
industrie
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Project: BKK regio Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (klassen o.b.v. 80P)
* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.
** Voor barium, kobalt, molybdeen en PCB's is gebruik gemaakt van de uitzondering zoals omschreven in § 1.5 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (wijzigingsblad dd. 1 januari 2016).
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
Zone

Statistische parameters

OG Zutphen Overig ondergrond
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Versiedatum: 2-10-2020

Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
waarde > max. waarde industrie
max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
waarde < achtergrondwaarde

N

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
189
1,9
28,2
37,7
67,3 107,6 127,5 175,4 257,2
430,5
94,4
495
0,09
0,20
0,23
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
1,65
0,39
190
2,7
5,3
5,3
8,6
12,1
13,0
16,8
20,3
35,5
9,90
495
3,3
6,5
6,5
6,5
15,2
17,7
27,9
37,2
98,6 13,60
494
0,00
0,05
0,05
0,10
0,15
0,19
0,20
0,31
0,83
0,12
495
4,3
7,7
10,4
13,5
26,7
34,4
69,2 115,2
356,2 30,30
190
0,06
0,77
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,52
10,50
1,13
495
6,4
10,4
15,6
19,3
25,0
29,5
36,4
43,9
72,7 22,30
495
14,0
23,6
28,4
38,6
67,0
81,6 127,0 195,4
689,9 63,10
274 0,0049 0,0172 0,0245 0,0245 0,0245 0,0247 0,0375 0,0532 0,4060 0,0320
397
0,01
0,03
0,14
0,3
0,6
0,8
2,1
5,3
32,0
1,1
550
17,5
21,0
70,0
70,0 175,0 175,0 175,0 182,0 1300,0 108,5
374
1,9
4,5
4,5
7,9
11,3
12,2
19,4
24,9
178,1
11,0

5,40%
1,90%

0,30
0,24
0,22
0,52
0,67
0,96
0,70
0,21
0,54
0,26
2,92
0,18
0,78

Heterogeniteit
n.v.t.
0,07
0,09
0,20
0,06
0,22
0,00
0,52
0,30
0,08
0,14
0,52
0,36

blz. 5/5

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

landbouw/natuur
landbouw/natuur
Max.
Max.
Achtergrond waarde
waarde
waarde
wonen
industrie
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Project: BKK regio Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Bijlage 4

Mogelijkheden vrij grondverzet

Bijlage 4 —Nota bodembeheer — SOB011396.RAP002

Lievense|WSP
infra water milieu

Zutphen: Wonen voor 1900

Zutphen: Wonen 1900-1945

Zutphen: Industrie voor 1945 (plangebied
Noorderhaven-Spoorzone)

Zutphen: Industrie voor 1945 (overig gebied)

Zutphen: Industrie 1945-1970 (stortplaats Fort de
Pol)

Zutphen: Industrie 1945-1970 (Overig gebied)

Zutphen: Industrie na 1975

Zutphen: Overig ondergrond

Uitgesloten gebied

Wonen

Landbouw/natuur $

Industrie

Industrie $$

Wonen

Landbouw/natuur $$$

Landbouw/natuur

Onbekend

Uitgesloten gebied
Onbekend

Industrie

Zutphen: Overig ondergrond
Landbouw/natuur

Lochem: Ondergrond

Zutphen: Industrie na 1975
Landbouw/natuur $$$

Overig (8 gemeenten*)

Zutphen: Industrie 1945-1970 (Overig gebied)
Wonen
[I]

Landbouw/natuur

Zutphen: Industrie 1945-1970 (stortplaats Fort de
Pol)
Industrie $$
[I]

Landbouw/natuur

Zutphen: Industrie voor 1945 (overig gebied)
Industrie
[I]

Ondergrond (1,0-2,0 m-mv ) ##

Zutphen: Industrie voor 1945 (plangebied
Noorderhaven-Spoorzone)

[I]

Wonen voor 1970 (8 gemeenten*)

Zutphen: Wonen 1900-1945

Landbouw/natuur $

[I]

Landbouw/natuur

Zutphen: Wonen voor 1900

Uitgesloten gebied
Onbekend

Wonen

Geasfalteerde wegen in het buitengebied (incl.
bermen)
Onbekend

Industrie

Gebieden met diffuus verhoogde gehalten aan
bestrijdingsmiddelen **
Industrie (OCB)

Lochem: Ondergrond

Zutphen: Buitengebied
Landbouw/natuur

Overig (8 gemeenten*)

Zutphen: Industrie vanaf 1945 (overig
egebied/noordelijk industrieterrein De Mars)
Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Zutphen: Industrie vanaf 1945 (stortplaats Fort de
Pol)
Industrie $$
[I]

Landbouw/natuur

Zutphen: Industrie voor 1945 (overig gebied)
Industrie
[I]

Tussenlaag (0,5-1,0 m-mv) #

Zutphen: Industrie voor 1945 (plangebied
Noorderhaven-Spoorzone)
Landbouw/natuur $

[I]

Wonen voor 1970 (8 gemeenten*)

Zutphen: Wonen vanaf 1945
Wonen

[I]

Landbouw/natuur

Zutphen: Wonen voor 1945

Lochem: Industrie
Landbouw/natuur

Lochem: Buitengebied

Lochem: Overig wonen
Wonen
[I]

Industrie

Lochem: Wonen 1900-1945
Industrie
[I]

Landbouw/natuur

Overig (8 gemeenten*)
Landbouw/natuur

Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) #

Wonen voor 1970 (8 gemeenten*)

Ontgravingskwaliteit

Toepassingslocatie

Wonen

Ontgravingslocatie

[I]

[I]

[I]

[I]

[I]

Toepassingseis

Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) @
Wonen voor 1970 (8 gemeenten*; functie Industrie)

Industrie [B @@]

Wonen voor 1970 (8 gemeenten*; functie Wonen)

Wonen [@]

Wonen voor 1970 (8 gemeenten*; functie Landbouw/natuur)

Landbouw/natuur

Overig (8 gemeenten*; functie Industrie)

Industrie [B @@]

Overig (8 gemeenten*; functie Wonen)

Wonen [D @]

Overig (8 gemeenten*; functie Landbouw/natuur)

Landbouw/natuur

Lochem: Wonen 1900-1945

Wonen [@]

Lochem: Overig wonen (bodemfunctie Industrie)

Industrie [B @@]

Lochem: Overig wonen (bodemfunctie Wonen)

Wonen [@]

Lochem: Industrie (bodemfunctie Industrie)

Industrie [B @@]

Lochem: Industrie (bodemfuncties Wonen en Landbouw/natuure) Landbouw/natuur
Lochem: Buitengebied (bodemfunctie Industrie)

Industrie [B @@]

Lochem: Buitengebied (bodemfuncties Wonen en
Landbouw/natuure)

Landbouw/natuur

Zutphen: Wonen voor 1945 (bodemfunctie Wonen)

Wonen [@]

Zutphen: Wonen voor 1945 (bodemfunctie Landbouw/natuur)

Landbouw/natuur

Zutphen Wonen vanaf 1945 (bodemfunctie Industrie)

Industrie [B @@]

Zutphen Wonen vanaf 1945 (bodemfunctie Wonen)

Wonen [@]

Zutphen Wonen vanaf 1945 (bodemfunctie Landbouw/natuur)

Landbouw/natuur

Zutphen: Industrie voor 1945 (plangebied NoorderhavenSpoorzone; grond van binnen het plangebied)
Zutphen: Industrie voor 1945 (plangebied NoorderhavenSpoorzone; grond van buiten het plangebied)
Zutphen: Industrie voor 1945 (overig gebeid; bodemfuncties
Industrie en Wonen)
Zutphen: Industrie voor 1945 (overig gebeid; bodemfunctie
Landbouw/natuur)
Zutphen: Industrie vanaf 1945 (stortplaats Fort de Pol)
Zutphen: Industrie 1945-1970 (overig gebied/noordelijk
industrieterrein De Mars; bodemfunctie Industrie)
Zutphen: Industrie 1945-1970 (overig gebied/noordelijk
industrieterrein De Mars; bodemfunctie Wonen)

Wonen [@]
Landbouw/natuur
Wonen [@]
Landbouw/natuur
Industrie [@@]
Industrie [E @@]
Wonen [E @]

Zutphen: Industrie 1945-1970 (overig gebied/noordelijk
industrieterrein De Mars; bodemfunctie Landbouw/natuur)

Landbouw/natuur

Zutpgen: Buitengebied (bodemfunctie Industrie)

Industrie [B @@]

Zutpgen: Buitengebied (bodemfuncties Wonen en
Landbouw/natuur
Gebieden met diffuus verhoogde gehalten aan
bestrijdingsmiddelen ** (bodemfunctie Industrie)
Gebieden met diffuus verhoogde gehalten aan
bestrijdingsmiddelen ** (bodemfunctie Wonen)
Gebieden met diffuus verhoogde gehalten aan
bestrijdingsmiddelen ** (bodemfunctie Landbouw/natuur)

Landbouw/natuur
Industrie [F @@]
Wonen [F @]
Landbouw/natuur [F]

Geasfalteerde wegen in het buitengebied (incl. bermen)

Industrie [G @@]

Onverharde kinderspeelplaatsen en moes-/volkstuinen

Landbouw/natuur [H]

Oude stortplaatsen (alleen in combinatie met minimaal 0,5 meter
dikke afdeklaag)

LMW [I]

Waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden

Landbouw/natuur [@@@]

[I]

Ondergrond (0,5-2,0 m-mv) @
Wonen voor 1970 (8 gemeenten*; functie Industrie)

Industrie [B @@]

Wonen voor 1970 (8 gemeenten*; functie Wonen)

Wonen [@]

Wonen voor 1970 (8 gemeenten*; functie Landbouw/natuur)

Landbouw/natuur

Overig (8 gemeenten*; functie Industrie)

Industrie [B @@]

Overig (8 gemeenten*; functie Wonen)

Wonen [D @]

Overig (8 gemeenten*; functie Landbouw/natuur)

Landbouw/natuur

Lochem: Ondergrond

Landbouw/natuur

Zutphen: Wonen voor 1900

Wonen [@]

Zutphen: Wonen 1900-1945 (bodemfunctie Wonen)

Wonen [@]

Zutphen: Wonen 1900-1945 (bodemfunctie Landbouw/natuur)

Landbouw/natuur

Zutphen: Industrie voor 1945 (plangebied NoorderhavenSpoorzone; grond van binnen het plangebied)
Zutphen: Industrie voor 1945 (plangebied NoorderhavenSpoorzone; grond van buiten het plangebied)
Zutphen: Industrie voor 1945 (overig gebeid; bodemfuncties
Industrie en Wonen)
Zutphen: Industrie voor 1945 (overig gebeid; bodemfunctie
Landbouw/natuur)
Zutphen: Industrie 1945-1970 (stortplaats Fort de Pol)
Zutphen: Industrie 1945-1970 (overig gebied/noordelijk
industrieterrein De Mars; bodemfunctie Industrie)
Zutphen: Industrie 1945-1970 (overig gebied/noordelijk
industrieterrein De Mars; bodemfunctie Wonen)
Zutphen: Industrie 1945-1970 (overig gebied/noordelijk
industrieterrein De Mars; bodemfunctie Landbouw/natuur)

Wonen [@]
Landbouw/natuur
Wonen [@]
Landbouw/natuur
Industrie [@@]
Industrie [E @@]
Wonen [D @]
Landbouw/natuur

Zutphen: Industrie na 1970

Landbouw/natuur

Zutphen: Overig ondergrond

Landbouw/natuur

Geasfalteerde wegen in het buitengebied (incl. bermen)

Industrie [G @@]

Onverharde kinderspeelplaatsen en moes-/volkstuinen

Landbouw/natuur [H]

Waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden

Landbouw/natuur [@@@]

Uitgesloten gebied

Onbekend

*
**
$
$$
$$$
#
##
@
@@
@@@
A
B
C
D
E
F
G
H
I

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.
Voor de ligging van de percelen met diffuus verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen (bijvoorbeeld boomgaard- en fruitteeltpercelen in de periode 1945-2000[13]) wordt verwezen naar de website www.topotijdreis.nl.
Kwaliteitsklasse is gebaseerd op het in 2017 vastgestelde gebiedsspecifieke beleid[2] en de grootschalige herontwikkelingen met de bijbehorende ingrepen in dit gebied de afgelopen jaren.
Kwaliteitsklasse is gebaseerd op de aangebrachte leeflaag om de saneringsdoelstelling voor stortplaats De Pol te behalen[2].
De 95-percentielwaarde voor arseen overschrijdt de interventiewaarde. De sterk verhoogde arseengehalten hebben een natuurlijke oorzaak. Bij het aantreffend van een ijzeroerlaag moet de grond worden onderzocht (zie § 2.5.5).
De 80-percentielwaarden van de PFAS-verbindingen zijn lager dan de voorlopige landelijke achtergrondwaarden vastgesteld, maar voor een aantal PFAS-verbindingen liggen deze boven de bepalingsgrens.
De niet geroerde ondergrond (traject 1,0-2,0 m-mv) is niet verdacht voor PFAS-verbindingen en daarom niet onderzocht op deze stofgroep.
De gehalten aan PFAS-verbindingen moeten voldoen aan landelijke achtergrondwaarden.
De gehalten aan PFAS-verbindingen moeten voldoen aan de toepassingswaarden voor de bodemkwaliteitsklasse ‘Industrie’.
De gehalten aan PFAS-verbindingen moeten voldoen aan de in de meest recente versie van de provinciale omgevingsverordening benoemde toepassingswaarden.
Toe te passen van nature arseenhoudende grond moet voldoen aan de Lokale Maximale Waarden (zie tabel 2.2 in § 2.5.5).
Ter plaatse aangewezen gebieden mag grond met de kwaliteitsklasse ‘Industrie’ worden toegepast (zie § 2.5.3). In sommige situaties is eerst een formeel besluit van het college van burgemeester en wethouders nodig.
Ter plaatse van aangewezen gebieden in de gemeente Aalten mag grond met de kwaliteitsklasse ‘Wonen’ worden toegepast (zie § 2.5.4).
Vrijkomende grond uit deze bodemkwaliteitszone mag voldoen aan de kwaliteitsklasse ‘Wonen’ of beter. Toe te passen grond van buiten deze bodemkwaliteitszone moet voldoen aan de kwaliteitsklasse ‘Landbouw/natuur’.
De toepassingseis sluit geldt voor locaties die worden herontwikkeld op het noordelijk industrieterrein De Mars en sluiten aan op de toekomstige functie van de locatie: Industrie, Wonen of Overig (zie § 2.5.7).
De gemeenten staan toe dat grond uit de zone ‘Gebieden met diffuus verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen (bodemlaag 0-0,5 m-mv)’ alleen na uitvoeren van een indicatief bodemonderzoek en afhankelijk van de onderzoeksresultaten en toetsing aan de Lokale Maximale Waarden weer in deze zone mag worden hergebruikt (zie § 2.5.8).
Ter plaatse van de geasfalteerde wegen in het buitengebied (incl. bermen) mag grond met de kwaliteitsklasse ‘Industrie’ of beter worden toegepast (zie § 2.5.2).
De kwaliteitsklasse ‘Achtergrondwaarde – AW2000’ moet worden aangetoond met een partijkeuring (zie § 2.5.9). Ook gelden eisen ten aanzien van bijmenging van bodemvreemd materiaal en asbestverdachte materialen (zie § 2.6 en § 2.7).
Op oudere stortplaatsen mag voor een betere bovenafdichting grond worden gebruikt met de kwaliteitsklasse ‘Industrie’. Voorwaarden bij deze Lokale Maximale Waarden zijn dat deze alleen mogen worden gebruikt in combinatie met een 0,5 meter dikke afdeklaag. De kwaliteit van de afdeklaag moet voldoen aan de gemeentelijke toepassingseis voor hergebruik van grond van
het gebied waarin de stortplaats ligt. (zie § 2.5.10).
BELANGRIJK:
Voorafgaand aan het grondverzet moet altijd een vooronderzoek volgens de NEN 5725 worden uitgevoerd.
Bij al het grondverzet gelden mogelijk aanvullende voorwaarden (zie § 2.6 voor bijmenging van bodemvreemd materiaal en § 2.7 voor asbestverdachte materialen)
Niet toepasbaar, tenzij na partijkeuring en toetsing door de gemeente of de OD Achterhoek
Toepasbaar, mits de ontgravingslocatie niet verdacht is voor locale bodemverontreiniging
Onderzoek (zie ook § 2.5.2 voor de geasfalteerde wegen in het buitengebied incl bermen en § 2.5.8 voor de BKK-zone ‘Gebieden met diffuus verhoogde gehalten bestrijdingsmiddelen’. Toepassing is afhankelijk van de vastgestelde kwaliteit en toetsing door de gemeente of de OD Achterhoek
Geen vrij grondverzet

1/1

Projectcode Lievense|WSP: SOB011396

Bijlage 5

Verschillende toets- en risiconormen voor arseen in de
grond
Tabel B5.1 Verschillende toets- en risiconormen voor arseen in de grond.
Norm arseen
(in mg/kg ds,

Bron

standaardbodem)
• Achtergrondwaarde – AW2000; Regeling bodemkwaliteit.
• Kritisch bodemgehalte ecologische risico’sA voor de bodemgebruiksfunctie ‘Natuur’;
20

RIVM rapport 711701053[35].
• Provinciaal/gemeentelijk beleid (zie § 2.4.7 ‘Toepassing in bijzondere gebieden’ van
de eerder vastgestelde nota bodembeheer voor de gemeenten Lochem en Zutphen)
• Maximale waarde voor de bodemfunctie Wonen; Regeling bodemkwaliteit.
• Kritisch bodemgehalte ecologische risico’sB voor de bodemgebruiksfuncties ‘Wonen

27

met tuin’, ‘Plaatsen waar kinderen spelen’, ‘Moestuinen/volkstuinen’, ‘Landbouw
(zonder boerderij en erf)’, ‘Groen met natuurwaarden (voor sport, recreatie en
stadsparken)’; RIVM rapport 711701053.
• Maximale waarde voor de bodemfunctie Industrie; Regeling bodemkwaliteit.

76

• Interventiewaarde landbodem, Circulaire bodemsaneringC.
• Kritisch bodemgehalte ecologische risico’sD voor de bodemgebruiksfunctie ‘Ander
groen bebouwing, infrastructuur en industrie’; RIVM rapport 711701053.

97
430

• Kritisch bodemgehalte humane risico’s voor de bodemgebruiksfunctie
‘Moestuinen/volkstuinen’; RIVM rapport 711701053.
• Kritisch bodemgehalte humane risico’s voor de bodemgebruiksfunctie ‘Wonen met
tuin’ (en beperkte gewasconsumptie); RIVM rapport 711701053.
• Kritisch bodemgehalte humane risico’s voor de bodemgebruiksfunctie ‘Plaatsen

560

waar kinderen spelen’/veel bodemcontact zonder gewasconsumptie; RIVM rapport
711701053.
• Kritisch bodemgehalte humane risico’s voor de bodemgebruiksfuncties ‘Natuur’,

2600

‘Groen met natuurwaarden (voor sport en recreatie, stadsparken)’ en ‘Ander groen,
bebouwing, infrastructuur en industrie’; RIVM rapport 711701053.

A

B
C

D

Generieke ecologische risico’s:organismen/processen/planten/kringlopen/LSF (van
doorvergiftiging is (waarschijnlijk) geen sprake) én specifieke ecologische risico’s:
inclusief doorvergiftiging sleutel- en doelsoorten.
Generieke ecologische risico’s: organismen/processen/planten/kringlopen/LSF.
Onderbouwing LAC-2006 signaalwaarden en overzicht van bodem – plant relaties ten
behoeve van de Risicotoolbox, Een overzicht van gebruikte data en toegepaste
methoden, rapport 1442, ISSN 1566-7197, Alterra, 2007.
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, publicatie Staatscourant, nr. 16675, 27 juni
2013.
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Overzicht kaartbijlagen
Kaartbijlage N1
Bodemfunctieklassenkaart
Kaartbijlagen N2
Ligging bodemkwaliteitszones
Kaartbijlagen N3
Ontgravingskaarten
Kaartbijlagen N4
Toepassingskaarten – grond van buiten de gemeente Aalten, Berkelland, Bronckhorst,
Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen
Kaartbijlagen N5
Toepassingskaarten – grond uit de gemeente Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem,
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1

Inleiding

1.1

Inleiding

Bij het tijdelijk opslaan en toepassen van grond maken de gemeenten Aalten, Berkelland,
Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en
Zutphen (hierna ‘de gemeenten’) gebruik van bodemkwaliteitskaarten die in 2011 en 2012[1] zijn
opgesteld. Om te voldoen aan de geldigheidstermijnen van bodemkwaliteitskaarten vanuit het
Besluit bodemkwaliteit[2] (artikel 53; hierna ‘Het Besluit’) en de Regeling bodemkwaliteit[3] (artikel
4.3.5; hierna ‘de Regeling’) willen de gemeenten de bodemkwaliteitskaarten actualiseren. Bij de
actualisatie willen de gemeenten een gezamenlijke regionale bodemkwaliteitskaart opstellen en
de bodemfunctieklassenkaarten actualiseren.
Op 8 juli 2019 is een tijdelijk handelingskader in werking getreden voor hergebruik van PFAS 1houdende grond en baggerspecie[4]. De initiatiefnemers van grondverzet moeten de kwaliteit
van de grond voor PFAS-verbindingen inzichtelijk maken in te verzetten grond en baggerspecie,
die op of in de landbodem of in het oppervlaktewater wordt toegepast. Het tijdelijk
handelingskader is op 29 november 2019[5] en op 2 juli 2020[6] geactualiseerd. Op 29 november
2019 zijn voorlopige landelijke achtergrondwaarden voor PFAS-gehalten gedefinieerd, evenals
voorlopige toepassingswaarden in verschillende toepassingssituaties. Op 2 juli 2020 zijn de
voorlopige landelijke achtergrondwaarden aangepast en voor een aantal toepassingssituaties in
een oppervlaktewaterlichaam de toepassingswaarden gewijzigd.
In deze rapportage staat beschreven hoe de bodemfunctieklassenkaarten zijn aangepast, hoe
de nieuwe gezamenlijke bodemkwaliteitskaart is opgesteld en wat de resultaten zijn. Een
toelichting op de in dit rapport gebruikte begrippen is opgenomen in bijlage 1.
1.2

Doelstelling

Het doel van het aanpassen van de bodemfunctieklassenkaart, is dat op de grondgebieden van
de gemeenten de ligging van gebieden met de bodemfuncties 'Industrie' en 'Wonen' beter wordt
weergegeven, en nieuwe bestemmingswijzigingen zijn doorgevoerd.
Het doel van het opstellen van de nieuwe gezamenlijke bodemkwaliteitskaart is om een actueel
en dekkend beeld te krijgen van de te verwachten diffuse chemische bodemkwaliteit van de
gemeenten.

1

Poly- en perfluoralkylverbindingen, PFAS, zijn stoffen die al decennia worden gebruikt in industriële en andere
processen en in vele producten. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, blusschuim,
pannen, kleding en cosmetica. Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze persistent, mobiel en nauwelijks biologisch
afbreekbaar zijn. Bovendien is van verschillende PFAS-verbindingen aangetoond dat ze toxisch zijn.
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De achterliggende doelstelling is de wens van de gemeenten om met de bodemkwaliteitskaart
gebruik te kunnen blijven maken van de mogelijkheden die het Besluit biedt:
• als bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van vrijkomende grond en van de
ontvangende bodem (hierdoor hoeven minder partijkeuringen en bodemonderzoeken te
worden uitgevoerd wat een kosten- en tijdbesparende factor is bij grondverzet);
• bij het toepassen en tijdelijk opslaan van grond en baggerspecie op en in de landbodem;
• als bewijsmiddel bij kleinschalig grondverzet;
• om het gemeentelijke grondstromenbeleid te kunnen blijven uitvoeren.
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2

Bodemfunctieklassenkaart

Op de bodemfunctieklassenkaart (zie kaartbijlage B1) wordt de ligging van gebieden met de
(toekomstige) bodemfuncties 'Industrie', 'Wonen' en ‘Landbouw/natuur’ aangegeven. De
bodemfunctieklassenkaart wordt gebruikt voor:
• het mede bepalen van de kwaliteitseisen waaraan de toe te passen grond moet
voldoen (zie ook § 3.7.4 en bijlage 1 onder het kopje ‘Toepassingseis kwaliteit toe te
passen grond op of in de bodem’);
• het vaststellen van terugsaneerwaarden bij bodemsaneringen in het kader van de Wet
bodembescherming[7].
De eerder bestuurlijk vastgestelde bodemfunctieklassenkaarten van de gemeenten zijn
aangepast. Met de aanpassingen zijn de gebieden met de bodemfuncties 'Industrie' en 'Wonen'
beter weergegeven en enkele bestemmingswijzigingen van de afgelopen jaren doorgevoerd. In
tabel 2.1 is de indeling van gebruiksvormen gegeven die in de bodemfunctieklassen ‘Industrie’,
‘Wonen’ en ‘Landbouw/natuur’ vallen.
Voor de definitie van onverharde wegbermen wordt hier volstaan met een verwijzing naar de
nota bodembeheer.
Tabel 2.1 Indeling gebruiksvormen in bodemfunctieklassen
Bodemfunctieklasse

Gebruiksvorm
• Huidige en toekomstige industrie- en bedrijfsterreinen inclusief groenpercelen.

Industrie

• Infrastructuren: rijkswegen, provinciale wegen, spoorwegen en geasfalteerde
gemeentelijke wegen in het buitengebied (inclusief bermen).
• Percelen in het buitengebied met de bestemming 'bedrijven' of 'industrie'.
• Huidige en toekomstige woonwijken, lintbebouwing en delen van de bebouwde
kom waar gemengd woonfuncties en bedrijven/industrie voorkomen.
• (Sport)parken, recreatieterreinen en ander recreatief openbaar groen in de
bebouwde kom.

Wonen

• Begraafplaatsen in de bebouwde kom.
• Lokale wegen door woonwijken.
• Permanent bewoonde recreatie, bungalowparken en campings in het buitengebied.
• Percelen op industrie-/bedrijventerreinen met de bestemming 'wonen'.
• Percelen in het buitengebied met de bestemming 'wonen'.
• Landbouw- en natuurgebieden.
• (Sport)parken en recreatieterreinen in het buitengebied.
• Volkstuinen en moestuin(complex)en.

Overig (landbouw/natuur)

• Begraafplaatsen buiten de bebouwde kom.
• Recreatieterreinen in het buitengebied en intensief (gebruikt) groen.
• Provinciale beschermingsgebieden zoals Natura2000 en Natuurnetwerk
Nederland.
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Bodemkwaliteitskaart

De eerder vastgestelde bodemkwaliteitskaarten zijn geactualiseerd volgens de Richtlijn
bodemkwaliteitskaarten[8]. Er is gewerkt volgens het in de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten
opgenomen stappenplan. Hieronder zijn de verschillende stappen weergegeven, die in de
hierna volgende paragrafen nader worden toegelicht. In de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten is
aangegeven dat de stappen niet chronologisch gevolgd hoeven te worden. Wel is het
noodzakelijk dat alle stappen terugkomen in de werkwijze bij het vervaardigen van de
bodemkwaliteitskaart.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:
Stap 7:
Stap 8:

Opstellen programma van eisen.
Vaststellen onderscheidende gebiedskenmerken.
Gegevensverzameling en gegevensbewerking.
Indelen bodembeheergebied in deelgebieden.
Controle indeling van het bodembeheergebied.
Verzamelen aanvullende informatie.
Vaststellen bodemkwaliteitszones.
Bodemkwaliteitskaart (kaart uitgesloten locaties/gebieden, ontgravingskaart en
toepassingskaart).

3.1

Stap 1: Opstellen programma van eisen

Voor deze nieuwe gezamenlijke bodemkwaliteitskaart zijn de volgende definities vastgesteld:
• Het beheergebied van de bodemkwaliteitskaart omvat het grondgebied van de gemeenten
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude
IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen.
• De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de landbodem van het beheergebied voor de
bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 2 meter diepte.
• De volgende locaties en gebieden zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart:
o Defensieterreinen (een andere beheerorganisatie dan de gemeenten).
o Locaties waar vanwege (bedrijfs)activiteiten PFAS-verbindingen in verhoogde gehalten
in de bodem kunnen voorkomen (PFAS producerende2 en verwerkende bedrijven)3,
inzet blusschuim4 en secundaire bronnen5) (alleen voor wat betreft de ontgravingskaart
ten aanzien van PFAS-verbindingen).
o Voormalige stortplaatsen (alleen voor wat betreft de ontgravingskaart).
o Waterbodems (ander bevoegd gezag; Rijkswaterstaat of het Waterschap Vallei en
Veluwe of het Waterschap Rijn en IJssel) met uitzondering van de drogere
oevergebieden zoals gedefinieerd in de Waterregeling [9].
2
3

4

5

Zoals bijvoorbeeld productie van o.a. PFOS, PFOA, telomeren en andere PFAS-verbindingen.
Zoals bijvoorbeeld productie en verwerking van teflon, galvanische industrie, textielindustrie, papier(verwerkende)
industrie, lak- en verfindustrie, fabricage van cosmetica.
Brand blussen, brandweeroefenplaatsen (gemeenten), brandpreventie voorzieningen (industrie) met
schuimblusinstallaties, militaire brandweeroefenplaatsen en vliegvelden, brandweeroefenplaatsen op vliegvelden
(burgerluchtvaart).
Zoals bijvoorbeeld stortplaatsen, waterzuiveringsinstallaties, afvalverbrandingsinstallaties, ijzerinzamelbedrijven
(inzamelen brandblussers).
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o Ook het grondwater is uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart.
De onderstaande locaties/gebieden zijn ook uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart, maar
voor PFAS-verbindingen maken deze locaties wél onderdeel uit van de
bodemkwaliteitskaart:
o Rijkswegen, provinciale wegen, spoorgebonden gronden, geasfalteerde wegen in het
buitengebied met de bodemfunctieklasse ‘Industrie’, inclusief onverharde bermen.
o Locaties met, of die verdacht zijn voor, een lokale bodemverontreiniging, maar niet
voor PFAS-verbindingen (alleen voor wat betreft de ontgravingskaart).
o Gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming (alleen voor wat
betreft de ontgravingskaart).
o De bodemlaag dieper dan 2 meter onder het maaiveld.
De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de stoffen arseen, barium (zie ook bijlage 1
kopje ‘Barium’), cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel, zink, minerale olie
en de stofgroepen polychloorbifenylen (PCB) en polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK). In deze bodemkwaliteitskaart is de bodemlaag vanaf het maaiveld
tot en met 0,5 meter diepte ter plaatse van de gebieden die verdacht zijn voor diffuus
verhoogde gehalten met organochloorbestrijdinbgsmiddelen (OCB; -voormaligeboomgaard- en fruitteeltpercelen, -voormalige- kassen et cetera) ook voor OCB vastgesteld.
Voor de bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 1,0 meter diepte is de
bodemkwaliteitskaart ook voor PFAS-verbindingen6 vastgesteld.
Voor de tussenlaag (0,5-1,0 m-mv) en de ondergrond (1,0-2,0 m-mv) wordt de kwaliteit voor
de stoffen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel, zink, minerale
olie, PCB en PAK gelijk gesteld.
De gemeenten willen het huidige beleid voortzetten waarbij de classificatie van de bodemen ontgravingskwaliteit plaatsvindt op basis van de 80-percentielwaarden, in plaats van op
het gemiddelde. De 80-percentielwaarde geeft meer betrouwbaarheid aan de te verwachten
ontgravingsklasse in een bodemkwaliteitszone.
De gegevens voor de bodemkwaliteitskaart zijn afkomstig vanuit de
bodeminformatiesystemen van de gemeenten waarin zij haar bodeminformatie (laten)
registreren en beheren. Om meetgegevens te verzamelen voor PFAS-verbindingen en te
voldoen aan de minimumeisen uit de Richtlijn zijn de resultaten van uitgevoerde
onderzoeken naar PFAS-verbindingen in de dataset van de nieuwe gezamenlijke
bodemkwaliteitskaart verwerkt.
Ter plaatse van het plangebied Noorderhaven-Spoorzone, op het zuidelijk deel van
bedrijventerrein De Mars in de bodemkwaliteitszones ‘Zutphen: Industrie voor 1945’ heeft
de afgelopen jaren een grootschalige ontwikkeling doorgemaakt. Ter plaatse van het
plangebied Noorderhaven-Spoorzone is vanwege het opgestelde gebiedsspecifie beleid in
2017 zeer veel schone grond (kwaliteitsklasse Landbouw/natuur (Achtergrondwaarde –
AW2000)) toegepast[1]. Ook zijn verschillende historische gevallen van ernstige
bodemverontreiniging gesaneerd. De geregistreerde gegevens in het
bodeminformatiesysteem van de gemeente Zutphen geven vanwege deze ontwikkelingen
de bodemkwaliteit niet meer representatief weer. Als gevolg van de grootschalige
herontwikkeling met de bijbehorende ingrepen ter plaatse van het plangebied
Het betreft 30 PFAS-verbindingen die zijn opgenomen in de advieslijst van Bodem+ d.d. 12 juli 2019:
https://www.bodemplus.nl/publish/pages/164708/1907012-pfas_-_advieslijst_tbv_tijdelijk_handelingskader_v4.pdf.
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3.2

Noorderhaven-Spoorzone is de bodemkwaliteitskaart aangepast naar de huidige situatie:
kwaliteitsklasse ‘Landbouw/natuur (Achtergrondwaarde – AW2000)’.
In het noordwestelijke deel van bedrijventerrein De Mars ligt de voormalige stortplaats Fort
de Pol. De stortplaats is in verschillende fasen gesaneerd en herontwikkeld tot het huidige
bedrijventerrein. Bij de sanering was het doel de locatie geschikt te maken voor
bedrijventerrein. Tijdens de sanering is een leeflaag aangebracht die bij de functie
bedrijventerrein past: kwaliteitsklasse ‘Industrie’. Als gevolg hiervan is de
bodemkwaliteitskaart aanpast naar de huidige situatie: kwaliteitsklasse ‘Industrie’ [1].
Stappen 2 en 4: Onderscheidende gebiedskenmerken en indelen
bodembeheergebied in deelgebieden (1/2)

De basis van deze bodemkwaliteitskaart is het identificeren van deelgebieden met
onderscheidende gebiedskenmerken. De verwachting is dat de kwaliteit tussen deelgebieden
kan verschillen als gevolg van de verschillende gebiedskenmerken. Op basis van de
gebruikshistorie, de ontwikkeling van wijken of gebieden, het huidig gebruik en de verwachte
bodemkwaliteit zijn de deelgebieden gedefinieerd. Binnen een deelgebied wordt de
bodemkwaliteit homogeen verondersteld (vergelijkbare kwaliteit).
In overleg met de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Oude IJsselstreek en Zutphen en de
Omgevingsdienst Achterhoek (namens de andere gemeenten), hier aangeduid als ‘de
werkgroep Besluit bodemkwaliteit regio Achterhoek’ is voor de gebiedsindeling uitgegaan van
de bodemkwaliteitszones die in de eerder vastgestelde bodemkwaliteitskaarten zijn
gedefinieerd (zie de kaartbijlagen B2).
Het is de verwachting dat er geen clustering van hogere of lagere PFAS-gehalten voorkomt in
de gemeenten. Met deze verwachting worden voor de PFAS-verbindingen in het horizontale
vlak de hiervoor benoemde deelgebieden samengevoegd, waardoor 1 PFAS-deelgebied
ontstaat. In het verticale vlak worden voor de PFAS-verbindingen 2 bodemlagen
onderscheiden: (1) vanaf het maaiveld tot 0,5 meter diepte en (2) vanaf 0,5 meter tot 1,0 meter
diepte onderscheiden. Deze bodemlagen zijn mogelijk verdacht voor verhoogde gehalten aan
PFAS-verbindingen door atmosferische depositie, grondroering en uitspoeling van de
bovengrond naar de ondergrond. De bodemlaag dieper dan 1 meter wordt conform het tijdelijk
handelingskader van 2 juli 2020 vooralsnog niet verdacht voor verhoogde gehalten aan PFASverbindingen beschouwd.
In deze bodemkwaliteitskaart worden de gebieden die verdacht zijn voor diffuus verhoogde
OCB-gehalten als deelgebied voor de bodemlaag 0-0,5 m-mv opgenomen. Omdat deze
percelen zeer verspreid en niet-aaneengesloten voorkomen is in overleg met de werkgroep
Besluit bodemkwaliteit regio Achterhoek afgeweken van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten.
Voor dit deelgebied is besloten dat meer dan 30 waarnemingen met bestrijdingsmiddelen
aanwezig moeten zijn, maar dat niet per niet-aaneengesloten gebied 3 waarnemingen
noodzakelijk zijn. Op basis van deze gegevens wordt een uitspraak gedaan over de diffuse
bodemkwaliteit ten aanzien van OCB. In de nota bodembeheer wordt gebiedsspecifiek beleid
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opgenomen voor grondverzet op de gebieden die verdacht zijn voor diffuus verhoogde OCBgehalten.
3.3

Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensverwerking

3.3.1 Selecteren beschikbare gegevens
De gegevens voor deze bodemkwaliteitskaart zijn afkomstig van representatieve
bodemonderzoeken uit de bodeminformatiesystemen van de gemeenten. In bijlage 2 staat een
overzicht van de selecties die zijn uitgevoerd om tot een representatieve dataset voor deze
bodemkwaliteitskaart te komen.
Om meetgegevens van PFAS-verbindingen te verzamelen zijn al uitgevoerde
bodemonderzoeken met analyseresultaten van PFAS-verbindingen aan de dataset van de
bodemkwaliteitskaart toegevoegd.
3.3.2 Het samenvoegen van punt- en mengmonsters
De dataset voor deze bodemkwaliteitskaart bestaat uit meng- en puntmonsters met
meetgegevens. De landelijke IPO Werkgroep Achtergrondgehalten heeft onderzocht wat de
invloed is van het meenemen van zowel punt- als mengmonsters op de berekening van
percentielwaarden van de meetgegevens[10]. De resultaten laten zien dat percentielwaarden die
zijn gebaseerd op een bestand met meetgegevens van zowel punt- als mengmonsters, vrijwel
identiek zijn aan percentielwaarden die zijn gebaseerd op een bestand met meetgegevens van
alléén mengmonsters. Er bestaan daarom geen praktische bezwaren tegen het berekenen van
de bodemkwaliteit uit een bestand met meetgegevens, afkomstig van zowel punt- als
mengmonsters. In dit project zijn de meetgegevens van de mengmonsters éénmaal
meegenomen.
3.3.3 Het vervangen van waarden beneden de detectielimiet
Bij analyses komt het vaak voor dat een bepaalde stof in het grond(meng)monster aanwezig is
in een concentratie beneden de detectiegrens van de gangbare analyseapparatuur. Hoewel de
werkelijke waarde onbekend is (de waarde kan variëren van nul tot de detectielimiet) leveren
deze monsters wel waardevolle informatie voor de gemiddelde bodemkwaliteit in een gebied.
Voor deze analyseresultaten is de methode van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten
gehanteerd. Deze methode houdt in dat de gerapporteerde detectielimieten worden
vermenigvuldigd met een factor 0,7 om tot een rekenwaarde te komen.
De opgegeven detectielimiet van een bepaalde stof verschilt van rapport tot rapport. Verhoogde
detectielimieten komen voor bij verstoringen in de grond(meng)monstermatrix. Daarnaast zijn
de detectielimieten in de loop der jaren lager geworden doordat nauwkeuriger
analyseapparatuur beschikbaar is gekomen.
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Vastgesteld is dat voor de stofgroep PCB en individuele organochloorbestrijdingsmiddelen
(OCB) relatief hoge detectielimieten in de dataset aanwezig zijn. In overleg met de werkgroep
Besluit bodemkwaliteit regio Achterhoek is besloten dat:
• De verhoogde detectielimieten voor de individuele OCB worden gecorrigeerd naar de
betreffende Achtergrondwaarden (AW2000). Sommige detectielimieten van individuele
OCB zijn namelijk hoger dan de Achtergrondwaarden (AW2000) waardoor er nog steeds
een vertekend beeld van de bodemkwaliteit zou ontstaan.
• De hogere detectielimieten voor PCB zijn gecorrigeerd naar de (lagere) detectielimieten die
normaliter worden vastgesteld.
Met deze extra voorbewerkingen hebben de verhoogde detectielimieten geen storende
invloeden bij de karakterisering van de bodemkwaliteitszones.
3.3.4 Het opsporen van uitbijters
Ondanks dat er representatieve meetgegevens zijn geselecteerd, kan er sprake zijn van
uitschieters in de dataset: extreem hoge of lage gehalten als gevolg van bijvoorbeeld typefouten
tijdens de invoer, onbetrouwbare analyses of verontreinigingen door lokale bronnen die niet als
zodanig in de bodeminformatiesystemen van de gemeenten zijn aangegeven. Hierbij worden
vaak bij meerdere stoffen in hetzelfde monster relatief hoge gehalten aangetroffen. Per
deelgebied en per stof zijn met een visuele methode (scatterplots) extreme gehalten
gemarkeerd.
Voor de uitbijters is nagegaan of deze tot een lokale bron, type- of meetfout zijn te herleiden. In
die situaties zijn de analyseresultaten uit de dataset verwijderd of aangepast. In bijlage 3 staat
een overzicht van de uiteindelijk verwijderde uitbijters.
3.4

Stappen 2 en 4: Onderscheidende gebiedskenmerken en indelen
bodembeheergebied in deelgebieden (2/2)

Op basis van een eerste berekening van de kwaliteit per deelgebied is bepaald of de
oorspronkelijke hypothese (onderscheid in bodemkwaliteit per deelgebied op basis van
kenmerken van het gebied) juist is. Daarbij is vastgesteld dat de bodemkwaliteit in veel van de
oorspronkelijk gedefinieerde gebieden in de gemeenten Lochem en Zutphen hetzelfde is. Op
gemeentelijk niveau zijn de deelgebieden daarom samengevoegd tot homogene zones van
dezelfde bodemkwaliteit. In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de deelgebieden die op
basis van kwaliteit zijn gedefinieerd en waarmee de uiteindelijke bodemkwaliteitskaart is
opgesteld (zie ook de kaartbijlagen B3).
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Tabel 3.1 Onderscheiden deelgebieden per dieptetraject
Voorlopige
bodemkwaliteitsklasse
/ ontgravingsklasse /
(kwaliteitsklasse
bepalende stof)

(Samengevoegd) deelgebied

Wonen voor 1970 (8 gemeenten*)

Wonen

Wonen voor 1970 (8 gemeenten*)

Overig (8 gemeenten*)

Landbouw/natuur

Overig (8 gemeenten*)

Lochem: Wonen 1900-1945

Wonen / Industrie

Lochem: Wonen 1900-1945

Lochem: Wonen voor 1900

Wonen

Lochem: Wonen 1945-1970

Wonen

Lochem: Wonen na 1970

Wonen

Lochem: Industrie 1945-1970

Landbouw/natuur

Lochem: Industrie na 1970

Landbouw/natuur

Lochem: Buitengebied

Landbouw/natuur

Zutphen: Wonen voor 1900

Wonen / Industrie

Zutphen: Wonen 1900-1945

Wonen / Industrie

Zutphen: Wonen 1945-1970

Wonen

Zutphen: Wonen 1970-heden

Wonen

Zutphen: Industrie voor 1945 (plangebied
Noorderhaven-Spoorzone)

Landbouw/natuur $

Zutphen: Industrie voor 1945 (overig gebied)

Wonen / Industrie

Zutphen: Industrie 1945-1970 (stortplaats Fort
de Pol)

Industrie

Zutphen: Industrie 1945-1970 (overig gebied)

Landbouw/natuur

Zutphen: Industrie na 1970

Landbouw/natuur

Zutphen: Buitengebied

Landbouw/natuur

Gebieden met diffuus verhoogde gehalten aan
bestrijdingsmiddelen (bodemlaag
0-0,5 m-mv)**

Industrie

Deelgebied

Bovengrond (dieptetraject 0-0,5 m-mv)

Lochem: Overig wonen

Lochem: Industrie
Lochem: Buitengebied
Zutphen: Wonen voor 1945
Zutphen: Wonen vanaf 1945
Zutphen: Industrie voor 1945 (plangebied
Noorderhaven-Spoorzone)
Zutphen: Industrie voor 1945 (overig gebied)
Zutphen: Industrie vanaf 1945 (stortplaats Fort
de Pol)
Zutphen: Industrie vanaf 1945 (overig gebied)
Zutphen: Buitengebied
Gebieden met diffuus verhoogde gehalten aan
bestrijdingsmiddelen (bodemlaag 0-0,5 m-mv)

Ondergrond (dieptetraject 0,5-2,0 m-mv)
Wonen voor 1970 (8 gemeenten*)

Landbouw/natuur

Wonen voor 1970 (8 gemeenten*)

Overig (8 gemeenten*)

Landbouw/natuur

Overig (8 gemeenten*)

Lochem: Wonen voor 1900

Landbouw/natuur

Lochem: Wonen 1900-1945

Landbouw/natuur

Lochem: Wonen 1945-1970

Landbouw/natuur

Lochem: Wonen na 1970

Landbouw/natuur

Lochem: Industrie 1945-1970

Landbouw/natuur

Lochem: Industrie na 1970

Landbouw/natuur

Lochem: Buitengebied

Landbouw/natuur

Zutphen: Wonen voor 1900

Wonen / Industrie

Zutphen: Wonen voor 1900

Zutphen: Wonen 1900-1945

Wonen

Zutphen: Wonen 1900-1945

Zutphen: Industrie voor 1945 (plangebied
Noorderhaven-Spoorzone)

Landbouw/natuur $

Zutphen: Industrie voor 1945 (overig gebied)

Wonen / Industrie

Lochem: Ondergrond

Zutphen: Industrie voor 1945 (plangebied
Noorderhaven-Spoorzone)
Zutphen: Industrie voor 1945 (overig gebied)
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Deelgebied

Voorlopige
bodemkwaliteitsklasse
/ ontgravingsklasse /
(kwaliteitsklasse
bepalende stof)

(Samengevoegd) deelgebied

Ondergrond (dieptetraject 0,5-2,0 m-mv)
Zutphen: Industrie 1945-1970 (stortplaats Fort
de Pol)

Industrie

Zutphen: Industrie 1945-1970 (overig gebied)

Wonen

Zutphen: Industrie na 1970

Landbouw/natuur
(95P arseen > I-waarde)

Zutphen: Wonen 1945-1970

Landbouw/natuur

Zutphen: Wonen 1970-heden

Landbouw/natuur

Zutphen: Buitengebied

Landbouw/natuur

*
**
$

3.5

Zutphen: Industrie 1945-1970 (stortplaats Fort
de Pol)
Zutphen: Industrie 1945-1970 (overig gebied)
Zutphen: Industrie na 1970

Zutphen: Overig ondergrond

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en
Winterswijk.
Voor de ligging van de percelen met diffuus verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen (bijvoorbeeld boomgaarden fruitteeltpercelen in de periode 1945-2000[11]) wordt verwezen naar de website www.topotijdreis.nl.
Kwaliteitsklasse is gebaseerd op het in 2017 vastgestelde gebiedsspecifieke beleid[1] en de grootschalige
herontwikkelingen met de bijbehorende ingrepen in dit gebied de afgelopen jaren.

Stap 5: Controle indeling van het bodembeheergebied (1/2)

De Richtlijn bodemkwaliteitskaarten stelt de volgende minimale eisen aan het aantal en de
spreiding van meetgegevens per deelgebied:
• Per deelgebied zijn voor alle stoffen ten minste 20 meetgegevens beschikbaar.
• De meetgegevens liggen voldoende verspreid over het deelgebied:
o Voor aaneengesloten deelgebieden bij een systematische indeling in 20 vakken zijn in
tenminste 10 vakken één of meer meetgegevens beschikbaar.
o Voor elk niet-aaneengesloten deel van een deelgebied zijn ten minste 3 meetgegevens
beschikbaar.
• Voor de PFAS-verbindingen zijn, verspreid over de gemeenten minimaal 30 meetgegevens
per bodemlaag beschikbaar. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de systematiek van de
Richtlijn bodemkwaliteitskaarten voor het eventueel uitbreiden van een
bodemkwaliteitskaart voor de stoffen kobalt, molybdeen en PCB.
Na het samenstellen van de dataset voor de bodemkwaliteitskaart (§ 3.3.1),de voorbewerkingen
(§ 3.3.3 en § 3.3.4), is gebleken dat het aantal gegevens voor een aantal niet-aaneengesloten
deelgebieden van de bovengrond in de gemeenten Lochem en Zutphen niet voldoet. In overleg
met de gemeente Lochem en Zutphen is stap 6 uitgevoerd.
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3.6

Stap 6: Verzamelen aanvullende informatie en vaststellen definitieve
deelgebieden

Zoals in § 3.5 is aangegeven voldoen een aantal niet-aaneengesloten deelgebieden van de
bovengrond in de gemeenten Lochem en Zutphen niet voldoet. Om de nog noodzakelijke
meetgegevens te verzamelen is aanvullend bodemonderzoek [12] uitgevoerd. De resultaten van
het onderzoek zijn toegevoegd aan de dataset van de bodemkwaliteitskaart. Ook zijn er
voorbewerkingen uitgevoerd (zie § 3.3.3 en § 3.3.4). Er zijn geen uitbijters geïdentificeerd.
3.7

Stap 5: Controle indeling van het bodembeheergebied (2/2)

3.7.1 Aantal en spreiding meetgegevens
Na het uitvoeren van het aanvullend bodemonderzoek voldoen alle (niet aaneengesloten)
deelgebieden aan de minimumeisen van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (aantal en
spreiding, zie § 3.5).
3.7.2 Splitsen van deelgebieden
Op stofniveau is bekeken of er een ruimtelijke clustering aanwezig is van hoge of lage gehalten.
Op basis van ervaringen van Lievense bij andere bodemkwaliteitskaarten is de ruimtelijke
clustering onderzocht wanneer zware metalen, minerale olie en PFAS-verbindingen een
variatiecoëfficiënt hoger dan 1,5 hebben en de stofgroepen polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en polychloorbifenylen (PCB) een variatiecoëfficiënt hoger dan 2. Een
hoge variatiecoëfficiënt is een indicatie van een mogelijke ruimtelijke clustering met hogere of
lagere gehalten.
Het overzicht van de variatiecoëfficiënten staat in bijlage 4 (kolom ‘VC’). Hieruit blijkt, dat bij een
aantal deelgebieden met name voor PAK maar ook PFOS7 (som, lineair), PFOSA8, 8:2 diPAP9
en soms ook voor enkele zware metalen sprake is van een hoge variatiecoëfficiënt. Deze hoge
variatiecoëfficiënten worden veroorzaakt door een beperkt aantal relatief hoge waarden. De
locaties waar de relatief hoge waarden zijn vastgesteld vertonen binnen de deelgebieden zelf
geen ruimtelijke clustering. De relatief hoge variatiecoëfficiënten geven daarmee geen
aanleiding tot het splitsen van deelgebieden.
3.8

Vaststellen definitieve deelgebieden

De (samengevoegde) deelgebieden die zijn benoemd in tabel 3.1 worden daarom definitief
vastgesteld. De definitieve deelgebieden worden de bodemkwaliteitszones van de gemeenten.
Vanwege mogelijke verschillen in gehalten van PFAS-verbindingen is er een scheiding gemaakt
tussen de bovengrond en de ondergrond door een tussenlaag te definiëren. Voor de tussenlaag

7
8

9

PFOS: perfluoroctaansulfonzuur; gebruikt in blusschuim.
PFOSA: Perfluoralkaansulfonamides; over het gebruik van deze PFAS-verbinding in producten is weinig informatie
te achterhalen.
diPAP: polyfluoralkyl fosforzuur; over het gebruik van deze PFAS-verbinding is bekend dat deze zijn gebruikt bij de
producten van vet- en waterafstotend papier dat bijvoorbeeld gebruikt wordt voor het verpakken van voedsel.
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en de ondergrond is de kwaliteit voor de stoffen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik,
molybdeen, lood, nikkel, zink, PCB en PAK en minerale olie gelijk gesteld.
De onderscheiden bodemkwaliteitszones voor de bodemlagen (0-0,5 m-mv, 0,5-1,0 m-mv en
1,0-2,0 m-mv) zijn in tabel 3.2 en op de kaartbijlagen B2 weergegeven.
Tabel 3.2 Onderscheiden bodemkwaliteitszones, per dieptetraject
Onderscheiden bodemkwaliteitszones
Bovengrond (dieptetraject 0-0,5 m-mv)
Wonen voor 1970 (8 gemeenten*)
Overig (8 gemeenten*)
Lochem: Wonen 1900-1945
Lochem: Overig wonen
Lochem: Industrie
Lochem: Buitengebied
Zutphen: Wonen voor 1945
Zutphen: Wonen vanaf 1945
Zutphen: Industrie voor 1945 (plangebied Noorderhaven-Spoorzone)
Zutphen: Industrie voor 1945 (overig gebied)
Zutphen: Industrie vanaf 1945 (stortplaats Fort de Pol)
Zutphen: Industrie vanaf 1945 (overig gebied)
Zutphen: Buitengebied
Gebieden met diffuus verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen (bodemlaag 0-0,5 m-mv)**
PFAS regio Achterhoek
Tussenlaag (dieptetraject 0,5-1,0 m-mv)
Wonen voor 1970 (8 gemeenten*)
Overig (8 gemeenten*)
Lochem: Ondergrond
Zutphen: Wonen voor 1900
Zutphen: Wonen 1900-1945
Zutphen: Industrie voor 1945 (plangebied Noorderhaven-Spoorzone)
Zutphen: Industrie voor 1945 (overig gebied)
Zutphen: Industrie 1945-1970 (stortplaats Fort de Pol)
Zutphen: Industrie 1945-1970 (overig gebied)
Zutphen: Industrie na 1970
Zutphen: Overig ondergrond
PFAS regio Achterhoek
Onderscheiden bodemkwaliteitszones
Ondergrond (dieptetraject 1,0-2,0 m-mv)
Wonen voor 1970 (8 gemeenten*)
Overig (8 gemeenten*)
Lochem: Ondergrond
Zutphen: Wonen voor 1900
Zutphen: Wonen 1900-1945
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Onderscheiden bodemkwaliteitszones
Ondergrond (dieptetraject 1,0-2,0 m-mv)
Zutphen: Industrie voor 1945 (plangebied Noorderhaven-Spoorzone)
Ondergrond (dieptetraject 1,0-2,0 m-mv)
Zutphen: Industrie voor 1945 (overig gebied)
Zutphen: Industrie 1945-1970 (stortplaats Fort de Pol)
Zutphen: Industrie 1945-1970 (overig gebied)
Zutphen: Industrie na 1970

*

Zutphen: Overig ondergrond

**

3.9

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en
Winterswijk.
Voor de ligging van de percelen met diffuus verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen (bijvoorbeeld
boomgaard- en fruitteeltpercelen in de periode 1945-2000[11]) wordt verwezen naar de website
www.topotijdreis.nl.

Stap 7: Vaststellen en karakteriseren bodemkwaliteitszones

De gemeenten willen hun huidige beleid handhaven, waarbij de bodemkwaliteitsklasse niet
wordt gebaseerd op het gemiddelde, maar op de 80-percentielwaarden van de
bodemkwaliteitszone (zie bijlage 4, kolom '80P') en getoetst aan de toetsingswaarden uit de
Regeling én de voorlopige toepassingswaarden die zijn benoemd in het ‘tijdelijke
handelingskader hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’. De PFASverbindingen zijn voor alle bodemkwaliteitszones getoetst aan de 80-percentielwaarden. In de
gemeenten is geen clustering van hogere gehalten aan PFAS-gehalten aangetoond.
Uitzondering hierop is de bodemkwaliteitszone ‘Gebieden met diffuus verhoogde gehalten aan
bestrijdingsmiddelen (bodemlaag 0-0,5 m-mv)’. Vanwege de statistische ‘scheve’ verdeling (zie
figuur 3.1), waarbij het gemiddelde (Gem.) hoger is dan de 80-percentielwaarde (80P), is in
overleg met de Werkgroep regio Achterhoek besloten deze bodemkwaliteitszone te
karakteriseren op basis van de gemiddelde gehalten.
80P

Gem.

Figuur 3.1. Scheve verdeling waarbij met gemiddelde van een dataset met gegevens hoger is den de 80percentielwaarde

De bodemkwaliteitszones kunnen vallen in de bodemkwaliteitsklasse Landbouw/natuur
(Achtergrondwaarden, AW2000), Wonen of Industrie. De toetsingsmethodiek voor het bepalen
van de bodemkwaliteitsklasse is opgenomen in bijlage 1 onder het kopje
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‘Bodemkwaliteitsklasse’. De toetsingsmethodiek voor het bepalen van de kwaliteitsklasse
‘Wonen’ is voor de bodemkwaliteitsklasse minder streng dan de toetsingsmethodiek voor het
bepalen van de ontgravingsklasse (zie ook § 3.10.3 en bijlage 1 onder het kopje
‘Ontgravingskaart’). Met de minder strenge toets wordt voorkomen dat de bodemkwaliteit van
een gebied op basis van één stof wordt ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse ‘Industrie’. Dit
zou in de praktijk de ongewenste situatie kunnen opleveren dat ook voor alle overige stoffen
minder strenge regels gelden en de concentraties kunnen toenemen tot de maximale waarden
voor de functie Industrie. Hierdoor verslechtert de kwaliteit van het gebied. Dit kan zich met
name voordoen bij licht verontreinigde industriegebieden. Deze situatie doet voor in de
volgende bodemkwaliteitszones:
Bovengrond (0-0,5 m-mv)
• Lochem: Wonen 1900-1945.
• Zutphen: Wonen voor 1945 (overig gebied).
• Zutphen: Industrie voor 1945.
Ondergrond (0,5-2,0 m-mv)
• Zutphen: Wonen voor 1900.
• Zutphen: Industrie voor 1945 (overig gebied).
In tabel 3.4 is aangegeven in welke bodemkwaliteitsklasse iedere bodemkwaliteitszone valt. In
bijlage 4 zijn de gespecificeerde beoordelingen weergegeven. De bodemkwaliteitsklasse wordt
samen met de bodemfunctieklasse gebruikt voor het bepalen van de toepassingseis (zie
§ 3.10.4). Op basis van bekende PFAS-gegevens in de gemeenten nemen de gehalten aan
PFAS-verbindingen af in de diepere bodemlagen. Gezien dit gegeven is het de verwachting dat
de ongeroerde bodemlaag dieper dan 1,0 meter niet verdacht is voor verhoogde gehalten aan
PFAS-verbindingen.
Controle saneringscriterium
In de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten staat vermeld, dat voor elke bodemkwaliteitszone met
een 95-percentielwaarde boven de interventiewaarde uit de Wet bodembescherming een
controle op het saneringscriterium nodig is. Bij een overschrijding is het niet verantwoord om
zonder partijkeuring grondverzet vanuit de betreffende zone te laten plaatsvinden. Deze situatie
komt voor bij de bodemkwaliteitszone van de ondergrond “Zutphen: Industrie na 1970” voor
arseen (zie tabel 3.3). De sterk verhoogde arseengehalten hebben een natuurlijke oorzaak. In
de nota bodembeheer wordt nader ingegaan op het hergebruik van nature arseenhoudende
grond. Om deze reden is geen controle op het saneringscriterium uitgevoerd.

Voor PFAS-verbindingen zijn er geen interventiewaarden beschikbaar maar er zijn Indicatieve
Niveaus voor Ernstige Verontreiniging (INEV’s) voor PFOS, PFOA en GenX 10 [13] vastgesteld.
De 95-percentielwaarden liggen zeer ruim onder de INEV’s (factor 136 tot 2.075). Ook zijn de
95-percentielwaarden van de PFAS-verbinding nagenoeg gelijk of liggen ruim onder de
toepassingswaarden voor de bodemfuncties Wonen en Industrie (factor 3,7 tot 13,2).

10

INEV’s: PFOS: 110 µg/kg ds; PFOA: 1.100 µg/kg ds; GenX: 97 µg/kg ds.
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Tabel 3.3 Bodemkwaliteitszones waar de 95-percentielwaarde de interventiewaarde overschrijdt.
Interventiewaarde Wbb*

95-percentielwaarde*
Bodemkwaliteitszone

(in mg/kg ds op basis van

Stof

gemeten waarden)
[gestandaardiseerde waarde]

(in mg/kg ds op basis van
gemiddelde lutum en organisch
stof percentage **)
[gestandaardiseerde waarde]

Ondergrond (dieptetraject 0,5-2,0 m-mv)
Zutphen: Industrie na
1970
*
**

Arseen

72 [114]

48,4 [76]

De in deze tabel weergegeven gemeten waarden zijn niet de in bijlage 4 gepresenteerde ‘waarden voor
standaardbodem’, maar vanwege het gebruik van het rekenprogramma Sanscrit de ‘gemeten waarden’.
Het gemiddelde lutum- en organisch stofpercentage is per bodemkwaliteitszone weergegeven in bijlage 4.

Heterogeniteit
Naast de percentielwaarden en variatiecoëfficiënt is ook de heterogeniteit van de
meetgegevens berekend, volgens de methodiek zoals beschreven onder het kopje
‘Heterogeniteit’ in bijlage 1. In 16 van de 29 de bodemkwaliteitszones is sprake van sterke
heterogeniteit voor één of meerdere stoffen (zie tabel 3.4). Een overzicht van de
heterogeniteitsindex per stof en per bodemkwaliteitszone staat in bijlage 4 (kolom
'Heterogeniteit').
Wanneer de diffuse bodemkwaliteit in een bodemkwaliteitszone sterk heterogeen is verdeeld, is
de betrouwbaarheid van de verwachte kwaliteit in de zone kleiner. Doordat de gemeenten de
bodemkwaliteitszones hebben gekarakteriseerd op hogere percentielwaarden dan het
gemiddelde, wordt meer betrouwbaarheid verkregen bij de te verwachten bodemkwaliteit.
Daarnaast bevatten de betreffende stoffen in de bodemkwaliteitszones ruim voldoende
meetgegevens om de kwaliteitsklasse goed te beschrijven.
Tabel 3.4 Bodemkwaliteitsklasse en heterogeniteit per bodemkwaliteitszone en bodemlaag

Bodemkwaliteitszone

Bodemkwaliteitsklasse
(op basis van de
80-percentielwaarden)

Kwaliteitsklasse
bepalende stof

Sterke
heterogeniteit
[aantal
meetgegevens]

Bovengrond (dieptetraject 0-0,5 m-mv) #
Wonen voor 1970
(8 gemeenten*)

Wonen

Kwik, lood, zink,
PCB, PAK

-

Overig (8 gemeenten*)

Landbouw/natuur

-

-

Lochem: Wonen 1900-1945

Wonen

Kwik, lood, zink, PAK

Lochem: Overig wonen

Wonen

Kwik, lood, PAK

-

Lochem: Industrie

Landbouw/natuur

-

Minerale olie [150]

Lochem: Buitengebied

Landbouw/natuur

-

-

Bovengrond (dieptetraject 0-0,5 m-mv) #

Zutphen: Wonen voor 1945

Wonen

Koper, kwik, lood,
zink, PCB, PAK

15/31 — SOB011396 — Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart — SOB011396.RAP001 — 15 december 2020

Lood [199], Zink
[203], Minerale olie
[210]

Bodemkwaliteitszone

Bodemkwaliteitsklasse
(op basis van de
80-percentielwaarden)

Kwaliteitsklasse
bepalende stof

Sterke
heterogeniteit
[aantal
meetgegevens]

Bovengrond (dieptetraject 0-0,5 m-mv) #
Zutphen: Wonen vanaf 1945

Wonen

Kwik, lood, zink,
PCB, PAK

-

Zutphen: Industrie voor 1945
(plangebied Noorderhaven-

Landbouw/natuur $

-

-

Kwik, lood, zink,

Zink [69], Minerale

PCB, PAK

olie [74]

Industrie $$

Divers

Niet bekend

Landbouw/natuur

-

Minerale olie [241]

Landbouw/natuur

-

-

Industrie

α-HCH, α-Endosulfan

-

Landbouw/natuur

-

-

Overig (8 gemeenten*)

Landbouw/natuur

-

-

Lochem: Ondergrond

Landbouw/natuur

-

-

Zutphen: Wonen voor 1900

Wonen

Zutphen: Wonen 1900-1945

Wonen

Spoorzone)
Zutphen: Industrie voor 1945
(overig gebied)
Zutphen: Industrie vanaf 1945
(stortplaats Fort de Pol)
Zutphen: Industrie vanaf 1945
(overig gebied)
Zutphen: Buitengebied

Wonen

Gebieden met diffuus
verhoogde gehalten aan
bestrijdingsmiddelen
(bodemlaag 0-0,5 m-mv)**
Tussenlaag (dieptetraject 0,5-1,0 m-mv) #
Wonen voor 1970
(8 gemeenten*)

Kobalt, koper, Kwik,
lood, zink, PCB, PAK
Kobalt, kwik, lood,
PCB

Zink [155]
Minerale olie [65]

Zutphen: Industrie voor 1945
(plangebied Noorderhaven-

Landbouw/natuur $

-

-

Spoorzone)
Zutphen: Industrie voor 1945
(overig gebied)
Zutphen: Industrie 1945-1970

Wonen

Kobalt, kwik, lood,
zink, PCB, PAK

Minerale olie [69]

Industrie $$

Divers

Wonen

Kobalt, zink, PCB

Zutphen: Industrie na 1970

Landbouw/natuur

-

Arseen [49]

Zutphen: Overig ondergrond

Landbouw/natuur

-

-

(stortplaats Fort de Pol)
Zutphen: Industrie 1945-1970
(overig gebied)
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Niet bekend
Nikkel [92],
Minerale olie [107]

Kwaliteitsklasse
bepalende stof

Sterke
heterogeniteit
[aantal
meetgegevens]

Landbouw/natuur

-

-

Overig (8 gemeenten*)

Landbouw/natuur

-

-

Lochem: Ondergrond

Landbouw/natuur

-

-

Zutphen: Wonen voor 1900

Wonen

Zutphen: Wonen 1900-1945

Wonen

Bodemkwaliteitszone

Bodemkwaliteitsklasse
(op basis van de
80-percentielwaarden)

Ondergrond (dieptetraject 1,0-2,0 m-mv) ##
Wonen voor 1970
(8 gemeenten*)

Kobalt, koper, Kwik,
lood, zink, PCB, PAK
Kobalt, kwik, lood,
PCB

Zink [155]
Minerale olie [65]

Zutphen: Industrie voor 1945
(plangebied Noorderhaven-

Landbouw/natuur $

-

-

Spoorzone)
Zutphen: Industrie voor 1945
(overig gebied)
Zutphen: Industrie 1945-1970

Wonen

Kobalt, kwik, lood,
zink, PCB, PAK

Minerale olie [69]

Industrie $$

Divers

Wonen

Kobalt, zink, PCB

Zutphen: Industrie na 1970

Landbouw/natuur

-

Arseen [49]

Zutphen: Overig ondergrond

Landbouw/natuur

-

-

(stortplaats Fort de Pol)
Zutphen: Industrie 1945-1970
(overig gebied)

*

Niet bekend
Nikkel [92],
Minerale olie [107]

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en
Winterswijk.
** Voor de ligging van de percelen met diffuus verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen (bijvoorbeeld boomgaarden fruitteeltpercelen in de periode 1945-2000[11]) wordt verwezen naar de website www.topotijdreis.nl.
# De 80-percentielwaarden van de PFAS-verbindingen zijn lager dan de voorlopige landelijke achtergrondwaarden
vastgesteld, maar voor een aantal PFAS-verbindingen liggen deze boven de bepalingsgrens.
## De niet geroerde ondergrond (traject 1,0-2,0 m-mv) is niet verdacht voor PFAS-verbindingen en daarom niet
onderzocht op deze stofgroep.
$ Kwaliteitsklasse is gebaseerd op het in 2017 vastgestelde gebiedsspecifieke beleid[1] en de grootschalige
herontwikkelingen met de bijbehorende ingrepen in dit gebied de afgelopen jaren.
$$ Kwaliteitsklasse is gebaseerd op de aangebrachte leeflaag om de saneringsdoelstelling voor stortplaats De Pol te
behalen[1].

3.10

Stap 8: Bodemkwaliteitskaart

3.10.1 Inleiding
De bodemkwaliteitskaart bestaat uit drie hoofdkaarten:
1.
Een kaart met uitgesloten locaties en gebieden.
2.
De ontgravingskaart.
3.
De toepassingskaart.
In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de hoofdkaarten.

17/31 — SOB011396 — Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart — SOB011396.RAP001 — 15 december 2020

3.10.2 Kaart met uitgesloten locaties en gebieden
De uitgesloten gebieden zijn niet op een los kaartblad weergegeven, maar toegevoegd aan de
ontgravings- en toepassingskaarten (zie de kaartbijlage B3 en B4). Een deel van de uitgesloten
gebieden is niet op kaart afgebeeld. Soms vanwege het dynamische karakter van een
locatie/gebied en/of het relatief kleine oppervlak. Een volledig overzicht is opgenomen in
hoofdstuk 4.
Deze bodemkwaliteitskaart mag op de uitgesloten locaties en gebieden niet worden gebruikt als
bewijsmiddel voor de grond die wordt ontgraven vanuit deze gebieden. Ook mag deze
bodemkwaliteitskaart niet worden gebruikt om de toepassingseis te bepalen als grond op deze
locaties/gebieden wordt toegepast. In de nota bodembeheer wordt hier nader op ingegaan.
3.10.3 Ontgravingskaart
De ontgravingskaart geeft de te verwachten kwaliteit aan van de eventueel te ontgraven grond
op een voor de bodemkwaliteitskaart niet uitgesloten locatie/gebied. Deze kaart mag onder
bepaalde voorwaarden worden gebruikt als bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de te
ontgraven grond, als deze grond elders nuttig wordt toegepast. Voorafgaand aan het
grondverzet moet altijd informatie worden achterhaald waaruit blijkt of de locatie onderdeel
uitmaakt van de bodemkwaliteitskaart. De kaart doet alleen een uitspraak over welke kwaliteit in
het algemeen verwacht mag worden. De kwaliteit van een individuele partij kan daarvan
afwijken.
De ontgravingskwaliteit is net als de bodemkwaliteitsklasse gebaseerd op de
80-percentielwaarden van de bodemkwaliteitszone (zie bijlage 4, kolom '80P') en getoetst aan
de toetsingswaarden uit de Regeling én de voorlopige toepassingswaarden die zijn benoemd in
het ‘tijdelijke handelingskader hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’. Voor de
bodemkwaliteitszone ‘Gebieden met diffuus verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen
(bodemlaag 0-0,5 m-mv)’ is vanwege de statistische ‘scheve’ verdeling (zie figuur 3.1 in § 3.9),
waarbij het gemiddelde (Gem.) hoger is dan de 80-percentielwaarde (80P), in overleg met de
Werkgroep regio Achterhoek besloten deze bodemkwaliteitszone te karakteriseren op basis van
de gemiddelde gehalten.
Om het standstill-principe voor de bodemkwaliteit op gebiedsniveau te kunnen waarborgen, is
de toetsing voor de kwaliteitsklasse ‘Wonen’ voor het bepalen van de ontgravingskwaliteit
strenger dan voor het bepalen van de bodemkwaliteit (zie ook § 3.9). De toetsingsmethodiek is
opgenomen in bijlage 1 onder het kopje ‘Ontgravingskaart’, ter vergelijking zie ook het kopje
‘Bodemkwaliteitsklasse’.
In tabel 3.5 is de te verwachten ontgravingsklasse per bodemkwaliteitszone aangegeven. De
ontgravingskaart per bodemlaag is opgenomen in de kaartbijlagen B3. De kleuren in tabel 3.5
komen overeen met de gebruikte kleuren op de kaartbijlagen B3.
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Tabel 3.5 Verwachte ontgravingsklasse per bodemkwaliteitszone
Bodemkwaliteitszone

Verwachte ontgravingsklasse
(op basis van de
80-percentielwaarden)

Kwaliteitsklasse bepalende stof

Bovengrond (dieptetraject 0-0,5 m-mv) #
Wonen voor 1970

Wonen

Kwik, lood, zink, PCB, PAK

Overig (8 gemeenten*)

Landbouw/natuur

-

Lochem: Wonen 1900-1945

Industrie

Zink

Lochem: Overig wonen

Wonen

Kwik, lood, PAK

Lochem: Industrie

Landbouw/natuur

-

Lochem: Buitengebied

Landbouw/natuur

-

Zutphen: Wonen voor 1945

Industrie

Zink

Zutphen: Wonen vanaf 1945

Wonen

Kwik, lood, zink, PCB, PAK

Landbouw/natuur $

-

Industrie

Zink

Industrie $$

Divers

Landbouw/natuur

-

Landbouw/natuur

-

Industrie

α-HCH, α-Endosulfan

(8 gemeenten*)

Zutphen: Industrie voor 1945
(plangebied NoorderhavenSpoorzone)
Zutphen: Industrie voor 1945
(overig gebied)
Zutphen: Industrie vanaf 1945
(stortplaats Fort de Pol)
Zutphen: Industrie vanaf 1945
(overig gebied)
Zutphen: Buitengebied
Gebieden met diffuus verhoogde
gehalten aan bestrijdingsmiddelen
(bodemlaag 0-0,5 m-mv)**
Tussenlaag (dieptetraject 0,5-1,0 m-mv) #
Wonen voor 1970

Landbouw/natuur

-

Overig (8 gemeenten*)

Landbouw/natuur

-

Lochem: Ondergrond

Landbouw/natuur

-

Zutphen: Wonen voor 1900

Industrie

Koper

Zutphen: Wonen 1900-1945

Wonen

Kobalt, kwik, lood, PCB

Landbouw/natuur $

-

Industrie

Zink

Industrie $$

Divers

(8 gemeenten*)

Zutphen: Industrie voor 1945
(plangebied NoorderhavenSpoorzone)
Zutphen: Industrie voor 1945
(overig gebied)
Zutphen: Industrie 1945-1970
(stortplaats Fort de Pol)
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Bodemkwaliteitszone

Verwachte ontgravingsklasse
(op basis van de
80-percentielwaarden)

Kwaliteitsklasse bepalende stof

Tussenlaag (dieptetraject 0,5-1,0 m-mv) #
Zutphen: Industrie 1945-1970

Wonen

Kobalt, zink, PCB

Zutphen: Industrie na 1970

Landbouw/natuur $$$

-

Zutphen: Overig ondergrond

Landbouw/natuur

-

(overig gebied)

Ondergrond (dieptetraject 1,0-2,0 m-mv) ##
Wonen voor 1970

Landbouw/natuur

-

Overig (8 gemeenten*)

Landbouw/natuur

-

Lochem: Ondergrond

Landbouw/natuur

-

Zutphen: Wonen voor 1900

Industrie

Koper

Zutphen: Wonen 1900-1945

Wonen

Kobalt, kwik, lood, PCB

Landbouw/natuur $

-

Industrie

Zink

Industrie $$

Divers

Wonen

Kobalt, zink, PCB

Zutphen: Industrie na 1970

Landbouw/natuur $$$

-

Zutphen: Overig ondergrond

Landbouw/natuur

-

(8 gemeenten*)

Zutphen: Industrie voor 1945
(plangebied NoorderhavenSpoorzone)
Zutphen: Industrie voor 1945
(overig gebied)
Zutphen: Industrie 1945-1970
(stortplaats Fort de Pol)
Zutphen: Industrie 1945-1970
(overig gebied)

*

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en
Winterswijk.
** Voor de ligging van de percelen met diffuus verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen (bijvoorbeeld
boomgaard- en fruitteeltpercelen in de periode 1945-2000[11]) wordt verwezen naar de website
www.topotijdreis.nl.
#
De 80-percentielwaarden van de PFAS-verbindingen zijn lager dan de voorlopige landelijke achtergrondwaarden
vastgesteld, maar voor een aantal PFAS-verbindingen liggen deze boven de bepalingsgrens.
##
De niet geroerde ondergrond (traject 1,0-2,0 m-mv) is niet verdacht voor PFAS-verbindingen en daarom niet
onderzocht op deze stofgroep.
$
Kwaliteitsklasse is gebaseerd op het in 2017 vastgestelde gebiedsspecifieke beleid[1] en de grootschalige
herontwikkelingen met de bijbehorende ingrepen in dit gebied de afgelopen jaren.
$$
Kwaliteitsklasse is gebaseerd op de aangebrachte leeflaag om de saneringsdoelstelling voor stortplaats De Pol te
behalen[1].
$$$ De 95-percentielwaarde voor arseen overschrijdt de interventiewaarde. De sterk verhoogde arseengehalten
hebben een natuurlijke oorzaak. In de nota bodembeheer wordt nader ingegaan op het hergebruik van nature
arseenhoudende grond. Om deze reden is geen controle op het saneringscriterium uitgevoerd.

3.10.4 Toepassingskaart (generiek kader Besluit)
De toepassingskaart is opgesteld aan de hand van de vastgestelde bodemkwaliteitsklasse en
de (toekomstige) functie van de bodem. Op basis van deze dubbele toets, waarbij de strengste
toets doorslaggevend is, wordt voor elke bodemkwaliteitszone de toepassingseis vastgesteld
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(zie bijlage 1 onder het kopje ‘Toepassingseis kwaliteit toe te passen grond op of in de bodem’).
Voorafgaand aan het grondverzet moet altijd informatie worden achterhaald waaruit blijkt of de
locatie onderdeel uitmaakt van de bodemkwaliteitskaart.
In tabel 3.6 is de toepassingseis volgens het generieke kader van het Besluit per
bodemkwaliteitszone aangegeven. Op de kaartbijlagen B3 staat per bodemlaag aangegeven
welke toepassingseis er geldt. De kleuren in tabel 3.6 komen overeen met de gebruikte kleuren
op kaartbijlage 1 (bodemfunctieklassenkaart) en de kaartbijlagen B4 (toepassingskaarten).
Tabel 3.6 Toepassingseisen per combinatie (voorkomende) bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse conform het
generieke kader van het Besluit en het tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie
Bodemkwaliteitszone

Voor komende
bodemfunctie(s)

Bodemkwaliteitsklasse
(op basis van
80-percentielwaarde)

Toepassingseis
(generiek kader van
het Besluit) @

Bovengrond (dieptetraject 0-0,5 m-mv) #
Wonen voor 1970
(8 gemeenten*)

Industrie
Wonen

Wonen

Landbouw/natuur

Wonen
Landbouw/natuur

Industrie
Overig (8 gemeenten*)

Wonen

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Wonen

Wonen

Wonen

Wonen

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur
Lochem: Wonen 1900-1945
Lochem: Overig wonen

Wonen
Industrie
Wonen
Industrie

Lochem: Industrie

Wonen
Landbouw/natuur
Industrie

Lochem: Buitengebied

Wonen
Landbouw/natuur

Zutphen: Wonen voor 1945

Wonen
Landbouw/natuur

Wonen

Industrie
Zutphen: Wonen vanaf 1945

Wonen

Wonen

Landbouw/natuur

Wonen
Landbouw/natuur
Wonen
Landbouw/natuur

Zutphen: Industrie voor 1945
(plangebied Noorderhaven-

Wonen

Landbouw/natuur $

Landbouw/natuur

Spoorzone)
Zutphen: Industrie voor 1945
(overig gebied)
Zutphen: Industrie vanaf 1945
(stortplaats Fort de Pol)

Industrie
Wonen

Wonen

Landbouw/natuur
Industrie

Wonen
Landbouw/natuur

Industrie $$

Industrie
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Bodemkwaliteitszone

Voor komende
bodemfunctie(s)

Bodemkwaliteitsklasse
(op basis van
80-percentielwaarde)

Toepassingseis
(generiek kader van
het Besluit) @

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Bovengrond (dieptetraject 0-0,5 m-mv) #
Zutphen: Industrie vanaf 1945
(overig gebied)

Industrie
Wonen
Landbouw/natuur
Industrie

Zutphen: Buitengebied

Wonen
Landbouw/natuur

Gebieden met diffuus verhoogde

Industrie

gehalten aan bestrijdingsmiddelen

Wonen

(bodemlaag 0-0,5 m-mv)**

Landbouw/natuur

Industrie
Industrie

Wonen
Landbouw/natuur

Tussenlaag (dieptetraject 0,5-1,0 m-mv) #
Wonen voor 1970
(8 gemeenten*)

Industrie
Wonen

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Wonen

Wonen

Landbouw/natuur
Industrie

Overig (8 gemeenten*)

Wonen
Landbouw/natuur
Industrie

Lochem: Ondergrond

Wonen
Landbouw/natuur

Zutphen: Wonen voor 1900
Zutphen: Wonen 1900-1945

Wonen
Wonen
Landbouw/natuur

Wonen

Wonen
Landbouw/natuur

Zutphen: Industrie voor 1945
(plangebied Noorderhaven-

Wonen

Landbouw/natuur $

Landbouw/natuur

Spoorzone)
Zutphen: Industrie voor 1945
(overig gebied)
Zutphen: Industrie 1945-1970
(stortplaats Fort de Pol)
Zutphen: Industrie 1945-1970
(overig gebied)

Industrie
Wonen

Wonen

Landbouw/natuur
Industrie

Landbouw/natuur
Industrie $$

Industrie
Wonen

Wonen

Wonen

Landbouw/natuur

Industrie
Wonen
Landbouw/natuur

Industrie
Zutphen: Industrie na 1970

Wonen

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur
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Bodemkwaliteitszone

Voor komende
bodemfunctie(s)

Bodemkwaliteitsklasse
(op basis van
80-percentielwaarde)

Toepassingseis
(generiek kader van
het Besluit) @

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Wonen

Wonen

Tussenlaag (dieptetraject 0,5-1,0 m-mv) #
Industrie
Zutphen: Overig ondergrond

Wonen
Wonen

Ondergrond (dieptetraject 1,0-2,0 m-mv) ##
Wonen voor 1970
(8 gemeenten*)

Industrie
Wonen
Landbouw/natuur
Industrie

Overig (8 gemeenten*)

Wonen
Landbouw/natuur
Industrie

Lochem: Ondergrond

Wonen
Landbouw/natuur

Zutphen: Wonen voor 1900
Zutphen: Wonen 1900-1945

Wonen
Wonen
Landbouw/natuur

Wonen

Wonen
Landbouw/natuur

Zutphen: Industrie voor 1945
(plangebied Noorderhaven-

Wonen

Landbouw/natuur $

Landbouw/natuur

Spoorzone)
Zutphen: Industrie voor 1945
(overig gebied)
Zutphen: Industrie 1945-1970
(stortplaats Fort de Pol)
Zutphen: Industrie 1945-1970
(overig gebied)

Industrie
Wonen

Wonen

Landbouw/natuur
Industrie

Landbouw/natuur
Industrie $$

Industrie
Wonen

Wonen

Wonen

Landbouw/natuur

Industrie
Wonen
Landbouw/natuur

Industrie
Zutphen: Industrie na 1970

Wonen

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur
Industrie
Zutphen: Overig ondergrond

Wonen
Landbouw/natuur
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Bodemkwaliteitszone

Voor komende
bodemfunctie(s)

Bodemkwaliteitsklasse
(op basis van
80-percentielwaarde)

Toepassingseis
(generiek kader van
het Besluit) @

Varieert

Landbouw/natuur@@

Bijzondere omstandigheden
Waterwin- en
grondwaterbeschermingsgebieden

Industrie
Wonen
Landbouw/natuur

*

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en
Winterswijk.
** Voor de ligging van de percelen met diffuus verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen (bijvoorbeeld
boomgaard- en fruitteeltpercelen in de periode 1945-2000[11]) wordt verwezen naar de website
www.topotijdreis.nl.
#
De 80-percentielwaarden van de PFAS-verbindingen zijn lager dan de voorlopige landelijke achtergrondwaarden
vastgesteld, maar voor een aantal PFAS-verbindingen liggen deze boven de bepalingsgrens.
##
De niet geroerde ondergrond (traject 1,0-2,0 m-mv) is niet verdacht voor PFAS-verbindingen en daarom niet
onderzocht op deze stofgroep.
@
De gehalten aan PFAS-verbindingen moeten voldoen aan de generieke toepassingswaarden die zijn benoemd in
het tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie.
@@ De gehalten aan PFAS-verbindingen moeten voldoen aan de in de meest recente versie van de provinciale
omgevingsverordening benoemde toepassingswaarden.
$
Kwaliteitsklasse is gebaseerd op het in 2017 vastgestelde gebiedsspecifieke beleid[1] en de grootschalige
herontwikkelingen met de bijbehorende ingrepen in dit gebied de afgelopen jaren.
$$
Kwaliteitsklasse is gebaseerd op de aangebrachte leeflaag om de saneringsdoelstelling voor stortplaats De Pol te
behalen[1].

3.10.5 Bijzondere omstandigheden
Deze bodemkwaliteitskaart doet geen uitspraak over de kwaliteit van de bodem ter plaatse van
bodemverontreiniging verdachte locaties, locaties met lokale verontreinigingen, gesaneerde
locaties of locaties met onvoorziene visuele waarnemingen (bodemvreemde materialen, kleur,
geur). Op deze locaties wordt een afwijkende (slechtere) bodemkwaliteit dan in de omgeving
verwacht. Daarom moet voorafgaand aan het grondverzet altijd informatie worden achterhaald
waaruit blijkt of de locatie onderdeel uitmaakt van de bodemkwaliteitskaart. In de nota
bodembeheer wordt hier nader op ingegaan.
Ook door de provincie aangewezen beschermingsgebieden vallen onder locaties met
bijzondere omstandigheden voor grondverzet. Voorafgaand aan grondverzet moet zowel voor
de ontgravingslocatie als op de toepassingslocatie worden nagegaan of er naar aanleiding van
de ligging in één of meerdere beschermingsgebieden restricties zijn ten aanzien van het gronden baggerverzet.
Voorbeelden hiervan zijn waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden, gebieden met
archeologische, cultuurhistorische, of aardkundige waarden, Natura2000-gebieden of gebieden
die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voormalige EHS):
https://www.gelderland.nl/Kaartenencijfers).
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4

Samenvatting en conclusies

Voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost
Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen is deze nieuwe gezamenlijke
bodemkwaliteitskaart opgesteld.
Op deze bodemkwaliteitskaart wordt de te verwachten diffuse chemische bodemkwaliteit in de
gemeenten weergegeven (ontgravingskwaliteit) als ook de toepassingseis als grond of gerijpte
baggerspecie wordt toegepast.
De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de stoffen arseen, barium (zie ook bijlage 1 kopje
‘Barium’), cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel, zink, minerale olie en de
stofgroepen polychloorbifenylen (PCB) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). In
deze bodemkwaliteitskaart is de bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte ter
plaatse van de gebieden die verdacht zijn voor diffuus verhoogde gehalten met
organochloorbestrijdinbgsmiddelen (OCB; -voormalige- boomgaard- en fruitteeltpercelen, voormalige- kassen et cetera) ook voor OCB vastgesteld. Voor de bodemlaag vanaf het
maaiveld tot en met 1,0 meter diepte is de bodemkwaliteitskaart ook voor PFAS-verbindingen
opgesteld. Op basis van bekende PFAS-gegevens in de gemeenten nemen de gehalten aan
PFAS-verbindingen af in de diepere bodemlagen. Gezien dit gegeven is het de verwachting dat
de ongeroerde bodemlaag dieper dan 1,0 meter niet verdacht is voor verhoogde gehalten aan
PFAS-verbindingen.
Voor de tussenlaag (0,5-1,0 m-mv) en de ondergrond (1,0-2,0 m-mv) wordt de kwaliteit voor de
stoffen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel, zink, minerale olie, PCB
en PAK gelijk gesteld.
In totaal zijn 23 bodemkwaliteitszones onderscheiden (zie tabel 4.1 en de kaartbijlagen B2):
• 12 bodemkwaliteitszones in de bovengrond (traject vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter
diepte);
• 9 bodemkwaliteitszones in de ondergrond (traject vanaf 0,5 meter diepte tot en met 2,0
meter diepte).
• 2 bodemkwaliteitszones voor PFAS-verbindingen (bodemlagen 0-0,5 m-mv en 0,5-1,0 mmv).
De volgende locaties/gebieden zijn uitgesloten van deze bodemkwaliteitskaart.
• Defensieterreinen (een andere beheerorganisatie dan de gemeenten).
• Locaties waar vanwege (bedrijfs)activiteiten PFAS-verbindingen in verhoogde gehalten in
de bodem kunnen voorkomen (PFAS producerende 11 en verwerkende bedrijven12, inzet

11
12

Zoals bijvoorbeeld productie van o.a. PFOS, PFOA, telomeren en andere PFAS-verbindingen.
Zoals bijvoorbeeld productie en verwerking van teflon, galvanische industrie, textielindustrie, papier(verwerkende)
industrie, lak- en verfindustrie, fabricage van cosmetica.
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•
•

•

blusschuim13 en secundaire bronnen14; alleen voor wat betreft de ontgravingskaart ten
aanzien van PFAS-verbindingen).
Voormalige stortplaatsen (alleen voor wat betreft de ontgravingskaart).
Waterbodems (ander bevoegd gezag; Rijkswaterstaat of het Waterschap Vallei en Veluwe
of het Waterschap Rijn en IJssel) met uitzondering van de drogere oevergebieden zoals
gedefinieerd in de Waterregeling.
Ook het grondwater is uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart.

De onderstaande locaties/gebieden zijn ook uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart, maar voor
PFAS-verbindingen maken deze locaties wél onderdeel uit van de bodemkwaliteitskaart:
• Rijkswegen, provinciale wegen, spoorgebonden gronden, geasfalteerde wegen in het
buitengebied met de bodemfunctieklasse ‘Industrie’, inclusief onverharde bermen.
• Locaties met, of die verdacht zijn voor, een lokale bodemverontreiniging, maar niet voor
PFAS-verbindingen (alleen voor wat betreft de ontgravingskaart).
• Gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming (alleen voor wat betreft
de ontgravingskaart).
• De bodemlaag dieper dan 2 meter onder het maaiveld.
Niet alle uitgesloten locaties en gebieden zijn op de kaarten weergegeven. Soms vanwege het
dynamische karakter van ene locatie/gebied en/of het relatief kleine oppervlak.
Voorafgaand aan het grondverzet en het gebruik van de ontgravings- en/of toepassingskaart,
moet altijd informatie worden achterhaald waaruit blijkt of de locatie onderdeel uitmaakt van de
bodemkwaliteitskaart. In de nota bodembeheer wordt hier nader op ingegaan.
In tabel 4.1 staat voor de onderscheiden bodemkwaliteitszones en bodemlagen een
totaaloverzicht van de voorkomende bodemfunctieklassen, verwachte ontgravingsklassen en
toepassingseisen. De kleuren in tabel 4.1 komen overeen met de gebruikte kleuren op de
bodemfunctieklassen, ontgravings- en toepassingskaart (respectievelijk de kaartbijlagen B1, B3
en B4). De verwachte ontgravingskwaliteit is gebaseerd op de 80-percentielwaarden van de
bodemkwaliteitszone (zie bijlage 4, kolom '80P') en getoetst aan de toetsingswaarden uit de
Regeling én de voorlopige toepassingswaarden die zijn benoemd in het ‘tijdelijke
handelingskader hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’. Voor de
bodemkwaliteitszone ‘Gebieden met diffuus verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen
(bodemlaag 0-0,5 m-mv)’ is vanwege de statistische ‘scheve’ verdeling (zie figuur 3.1 in § 3.9),
waarbij het gemiddelde (Gem.) hoger is dan de 80-percentielwaarde (80P), in overleg met de
Werkgroep regio Achterhoek besloten deze bodemkwaliteitszone te karakteriseren op basis van
de gemiddelde gehalten.

13

14

Brand blussen, brandweeroefenplaatsen (gemeenten), brandpreventie voorzieningen (industrie) met
schuimblusinstallaties, militaire brandweeroefenplaatsen en vliegvelden, brandweeroefenplaatsen op vliegvelden
(burgerluchtvaart).
Zoals bijvoorbeeld stortplaatsen, waterzuiveringsinstallaties, afvalverbrandingsinstallaties, ijzerinzamelbedrijven
(inzamelen brandblussers).
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Tabel 4.1 Toepassingseisen (generiek kader van het besluit) per combinatie voorkomende bodemfunctie en verwachte
ontgravingsklasse voor de onderscheiden bodemkwaliteitszones.

Bodemkwaliteitszone

Voor komende
bodemfunctie(s)

Verwachte
ontgravingsklasse
(op basis van
80-percentielwaarde)

Toepassingseis
(generiek kader van
het Besluit) @

Bovengrond (dieptetraject 0-0,5 m-mv) #
Wonen voor 1970
(8 gemeenten*)

Industrie
Wonen

Wonen

Landbouw/natuur

Wonen
Landbouw/natuur

Industrie
Overig (8 gemeenten*)

Wonen

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Industrie

Wonen

Wonen

Wonen

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur
Lochem: Wonen 1900-1945
Lochem: Overig wonen

Wonen
Industrie
Wonen
Industrie

Lochem: Industrie

Wonen
Landbouw/natuur
Industrie

Lochem: Buitengebied

Wonen
Landbouw/natuur

Zutphen: Wonen voor 1945

Wonen
Landbouw/natuur

Industrie

Industrie
Zutphen: Wonen vanaf 1945

Wonen

Wonen

Landbouw/natuur

Wonen
Landbouw/natuur
Wonen
Landbouw/natuur

Zutphen: Industrie voor 1945
(plangebied Noorderhaven-

Wonen

Landbouw/natuur $

Landbouw/natuur

Spoorzone)
Zutphen: Industrie voor 1945
(overig gebied)
Zutphen: Industrie vanaf 1945
(stortplaats Fort de Pol)
Zutphen: Industrie vanaf 1945
(overig gebied)

Industrie
Wonen

Industrie
Industrie

Landbouw/natuur
Industrie

Wonen
Landbouw/natuur

Industrie $$

Industrie

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Industrie
Wonen
Landbouw/natuur
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Bodemkwaliteitszone

Voor komende
bodemfunctie(s)

Verwachte
ontgravingsklasse
(op basis van
80-percentielwaarde)

Toepassingseis
(generiek kader van
het Besluit) @

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Bovengrond (dieptetraject 0-0,5 m-mv) #
Industrie
Zutphen: Buitengebied

Wonen
Landbouw/natuur

Gebieden met diffuus verhoogde

Industrie

gehalten aan bestrijdingsmiddelen

Wonen

(bodemlaag 0-0,5 m-mv)**

Landbouw/natuur

Industrie
Industrie

Wonen
Landbouw/natuur

Tussenlaag (dieptetraject 0,5-1,0 m-mv) #
Wonen voor 1970
(8 gemeenten*)

Industrie
Wonen

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Industrie

Wonen

Landbouw/natuur
Industrie

Overig (8 gemeenten*)

Wonen
Landbouw/natuur
Industrie

Lochem: Ondergrond

Wonen
Landbouw/natuur

Zutphen: Wonen voor 1900
Zutphen: Wonen 1900-1945

Wonen
Wonen
Landbouw/natuur

Wonen

Wonen
Landbouw/natuur

Zutphen: Industrie voor 1945
(plangebied Noorderhaven-

Wonen

Landbouw/natuur $

Landbouw/natuur

Spoorzone)
Zutphen: Industrie voor 1945
(overig gebied)
Zutphen: Industrie 1945-1970
(stortplaats Fort de Pol)
Zutphen: Industrie 1945-1970
(overig gebied)

Industrie
Wonen

Industrie

Landbouw/natuur
Industrie

Landbouw/natuur
Industrie $$

Industrie
Wonen

Wonen

Wonen

Landbouw/natuur

Industrie

Wonen
Landbouw/natuur

Industrie
Zutphen: Industrie na 1970

Wonen

Landbouw/natuur $$$

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur
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Bodemkwaliteitszone

Voor komende
bodemfunctie(s)

Verwachte
ontgravingsklasse
(op basis van
80-percentielwaarde)

Toepassingseis
(generiek kader van
het Besluit) @

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Industrie

Wonen

Tussenlaag (dieptetraject 0,5-1,0 m-mv) #
Industrie
Zutphen: Overig ondergrond

Wonen
Wonen

Ondergrond (dieptetraject 1,0-2,0 m-mv) ##
Wonen voor 1970
(8 gemeenten*)

Industrie
Wonen
Landbouw/natuur
Industrie

Overig (8 gemeenten*)

Wonen
Landbouw/natuur
Industrie

Lochem: Ondergrond

Wonen
Landbouw/natuur

Zutphen: Wonen voor 1900
Zutphen: Wonen 1900-1945

Wonen
Wonen
Landbouw/natuur

Wonen

Wonen
Landbouw/natuur

Zutphen: Industrie voor 1945
(plangebied Noorderhaven-

Wonen

Landbouw/natuur $

Landbouw/natuur

Spoorzone)
Zutphen: Industrie voor 1945
(overig gebied)
Zutphen: Industrie 1945-1970
(stortplaats Fort de Pol)
Zutphen: Industrie 1945-1970
(overig gebied)

Industrie
Wonen

Industrie

Landbouw/natuur
Industrie

Landbouw/natuur
Industrie $$

Industrie
Wonen

Wonen

Wonen

Landbouw/natuur

Industrie

Wonen
Landbouw/natuur

Industrie
Zutphen: Industrie na 1970

Wonen

Landbouw/natuur $$$

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur
Industrie
Zutphen: Overig ondergrond

Wonen
Wonen
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Bodemkwaliteitszone

Voor komende
bodemfunctie(s)

Verwachte
ontgravingsklasse
(op basis van
80-percentielwaarde)

Toepassingseis
(generiek kader van
het Besluit) @

Varieert

Landbouw/natuur@@

Bijzondere omstandigheden
Waterwin- en
grondwaterbeschermingsgebieden

*
**
#
##
@
@@
$
$$
$$$

Industrie
Wonen
Landbouw/natuur

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en
Winterswijk.
Voor de ligging van de percelen met diffuus verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen (bijvoorbeeld
boomgaard- en fruitteeltpercelen in de periode 1945-2000[11]) wordt verwezen naar de website
www.topotijdreis.nl.
De 80-percentielwaarden van de PFAS-verbindingen zijn lager dan de voorlopige landelijke
achtergrondwaarden vastgesteld, maar voor een aantal PFAS-verbindingen liggen deze boven de
bepalingsgrens.
De niet geroerde ondergrond (traject 1,0-2,0 m-mv) is niet verdacht voor PFAS-verbindingen en daarom niet
onderzocht op deze stofgroep.
De gehalten aan PFAS-verbindingen moeten voldoen aan de generieke toepassingswaarden die zijn benoemd
in het tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie.
De gehalten aan PFAS-verbindingen moeten voldoen aan de in de meest recente versie van de provinciale
omgevingsverordening benoemde toepassingswaarden.
Kwaliteitsklasse is gebaseerd op het in 2017 vastgestelde gebiedsspecifieke beleid[1] en de grootschalige
herontwikkelingen met de bijbehorende ingrepen in dit gebied de afgelopen jaren.
Kwaliteitsklasse is gebaseerd op de aangebrachte leeflaag om de saneringsdoelstelling voor stortplaats De Pol
te behalen[1].
De 95-percentielwaarde voor arseen overschrijdt de interventiewaarde. De sterk verhoogde arseengehalten
hebben een natuurlijke oorzaak. In de nota bodembeheer wordt nader ingegaan op het hergebruik van nature
arseenhoudende grond. Om deze reden is geen controle op het saneringscriterium uitgevoerd.

30/31 — SOB011396 — Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart — SOB011396.RAP001 — 15 december 2020

Bronvermeldingen
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

[13]

Gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland,
Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk:
Bodemkwaliteitskaart regio Achterhoek, projectcode: 11K054, CSO Adviesbureau voor
Milieu-Onderzoek B.V., 24 oktober 2011.
Gemeente Lochem en Zutphen:
Bodemkwaliteitskaart Regio Stedendriehoek, projectcode EP91-1, Witteveen+Bos,
16 juni 2010
Aanvulling op de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart (gemeenten Lochem en Zutphen),
projectcode: 101453, Witteveen+Bos, mei 2017.
Besluit bodemkwaliteit, publicatie Staatsblad nr. 469, 3 december 2007.
Regeling bodemkwaliteit, publicatie Staatscourant nr. 247, 21 december 2007 en latere
wijzigingen.
Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en
baggerspecie, kenmerk IENW/BSK-2019/131399.
Aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS, kenmerk: IenW/BSK-2019/251123,
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 29 november 2019.
Aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS, kenmerk: IENW/BSK-2020/126356,
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 3 juli 2020.
Wet bodembescherming, publicatie Staatsblad, nummer 404, 1986 en latere
wijzigingen.
Richtlijn bodemkwaliteitskaarten, Ministerie van VROM, Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, 3 september 2007 en latere wijzigingen.
Waterregeling, publicatie Staatscourant nr. 19353, 17 december 2009 en latere
wijzigingen.
Handreiking Achtergrondgehalten. Begeleidingscommissie actief bodembeheer,
TNO MEP-R98/283.IPO/TNO, 1998.
Bronswijk et al. (2003) en De Jong en Van der Hoek (2009), PBL/dec13;
http://www.clo.nl/indicatoren/nl026405-bestrijdingsmiddelen-in-de-bodem.
Bodemonderzoek in de gemeenten Lochem en Zutphen voor de bodemkwaliteitskaart
regio Achterhoek, documentnummer: SOB011396.RAP003, Lievense Milieu B.V. |
WSP, 5 oktober 2020.
Indicatieve niveaus voor ernstige bodem- en grondwaterverontreiniging (INEV’s) voor
de stoffen PFOS, PFOA en GenX, RIVM, 15 januari 2020.

31/31 — SOB011396 — Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart — SOB011396.RAP001 — 15 december 2020

Overzicht bijlagen
Bijlage 1
Begrippenlijst
Bijlage 2
Selectie dataset
Bijlage 3
Specificatie uitbijters
Bijlage 4 A
Statistische parameters organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB; waarden standaardbodem)
Bijlage 4B
Statistische parameters PFAS-verbindingen per bodemlaag/bodemkwaliteitszone (gemeten waarden)
Bijlage 4C
Statistische parameters andere stoffen per bodemkwaliteitszone (waarden standaardbodem)

Documentcode: SOB011396.RAP001 – Overzicht bijlagen

Bijlage 1

Begrippenlijst
Bagger(specie)
Baggerspecie is materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor
dat water bestemde ruimte en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2
millimeter en organisch stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem
van nature wordt aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en
grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter.
Baggerspecie die in het kader van het Besluit bodemkwaliteit nuttig wordt toegepast mag
maximaal 20 gewichtsprocent aan bodemvreemd materiaal bevatten.
Barium
Voor barium bestaat op dit moment geen norm. De destijds voor deze stof geldende normen
zijn per 4 april 2009 (Staatscourant nr. 67, publicatie 7 april 2009) ingetrokken omdat de
interventiewaarde lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Dit blijft
gehandhaafd. De onderzoeksgegevens over barium moeten wel in de bodemkwaliteitskaarten
worden meegenomen, aangezien barium onderdeel uitmaakt van het stoffenpakket, met dien
verstande dat geen eisen worden gesteld aan het aantal waarnemingen. Deze gegevens
kunnen namelijk een indicatie zijn voor de aanwezigheid van antropogene bronnen die ook
andere verontreinigingen met zich mee kunnen brengen.
Als verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrondwaarden worden
aangetroffen als gevolg van een menselijke activiteit, kan dit gehalte worden beoordeeld op
basis van de voormalige interventiewaarde voor barium: 920 mg/kg ds (bij standaardbodem
lutum 25%, organisch stof 10%).
Bodembeheergebied
Een aaneengesloten, door het bestuursorgaan (bijvoorbeeld een gemeente, waterschap of
Rijkswaterstaat) afgebakend deel van de oppervlakte van een of meer gemeenten of het
beheergebied van een of meer beheerders.
Bodemfunctieklassenkaart
Kaart waarop de verschillende bodemfuncties zijn aangegeven, waarbij het bodemgebruik is
ingedeeld in de klassen ‘Industrie’, ‘Wonen’ en ‘Overig’. Onder het laatstgenoemde gebruik
vallen landbouw en natuur.
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Bodemkwaliteitskaart
De bodemkwaliteitskaart bestaat uit drie hoofdkaarten:
1. Een kaart met uitgesloten locaties en gebieden.
2. De ontgravingskaart (deze kaart mag onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt als
bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de te ontgraven grond, als deze grond elders
nuttig wordt toegepast). De kaart doet alleen een uitspraak over welke kwaliteit in het
algemeen verwacht mag worden. De kwaliteit van een individuele partij kan daarvan
afwijken.
3. De toepassingskaart (deze kaart geeft de maximale kwaliteitseisen weer waaraan de toe te
passen grond moet voldoen).
Bodemkwaliteitsklasse
In het Besluit bodemkwaliteit worden bodemkwaliteitszones afhankelijk van de kwaliteit
ingedeeld in één van de drie onderscheiden bodemkwaliteitsklassen:
• Klasse Landbouw/natuur.
• Klasse Wonen.
• Klasse Industrie.
De bodemkwaliteit is gebaseerd op de 80-percentielwaarde van een zone en getoetst aan de
toetsingswaarden uit de Regeling bodemkwaliteit. De 80-percentielwaarde geeft meer
betrouwbaarheid aan de te verwachten ontgravingsklasse in een zone.
Bij de toetsingsmethodiek voor de kwaliteitsklasse ‘Landbouw/natuur’ wordt uitgegaan van een
staffel voor het aantal toegestane overschrijdingen (zie onderstaand). Voor de
bodemkwaliteitskaart van de gemeenten is het basispakket van toepassing.
De toetsingsmethodiek voor het bepalen van de bodemkwaliteitsklasse ‘Wonen’ is minder
streng dan de toetsingsmethodiek voor het bepalen van de ontgravingsklasse (zie het kopje
‘Ontgravingskaart’ in deze bijlage). Met de minder strenge toets wordt voorkomen dat de
bodemkwaliteit van een gebied op basis van één stof wordt ingedeeld in de
bodemkwaliteitsklasse Industrie. Dit zou in de praktijk de ongewenste situatie kunnen opleveren
dat ook voor alle overige stoffen minder strenge regels gelden en de concentraties kunnen
toenemen tot de maximale waarden voor de functie Industrie. Hierdoor verslechtert de kwaliteit
van het gebied.
Tabel B1 Staffel toegestane aantal overschrijdingen.
Aantal gemeten stoffen

Aantal toegestane overschrijdingen

1-6

0

Basispakket (7-15)

2

16 – 26

3

27 – 36

4

37 – 48

5
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Klasse Landbouw/natuur (Achtergrondwaarde – AW2000):
• Alle gehalten voldoen aan de Achtergrondwaarden (AW2000), met uitzondering van een
aantal overschrijdingen, zie staffel tabel B1.
• De overschrijding mag maximaal twee maal de norm voor de klassegrens
Achtergrondwaarden (AW2000) bedragen.
• De overschrijding is lager dan de norm voor klassegrens Wonen (exclusief nikkel, zie tabel
B2 bij 'Toetsingswaarden Besluit bodemkwaliteit').
Klasse Wonen:
• Alle gehalten voldoen aan de klassegrens Wonen, met uitzondering van een aantal
overschrijdingen, zie staffel tabel B1.
• De overschrijding mag maximaal de norm voor de klassegrens Wonen plus de norm voor
de klassegrens Achtergrondwaarden (AW2000) bedragen.
• De overschrijding mag maximaal de norm voor de klassegrens Industrie bedragen.
Klasse Industrie:
• Als de indeling niet leidt tot de indeling in klasse Wonen of Achtergrondwaarden (AW2000)
wordt de bodemkwaliteit ingedeeld in de klasse Industrie.
Voor het effect van gehalten aan PFAS-verbindingen op de indeling in kwaliteitsklassen, zie het
kopje ‘PFAS-gehalten en effect op de kwaliteitsklassen’.
Bodemkwaliteitszone
Een deel van een bodembeheergebied waarvoor geldt dat er sprake is van een zelfde
gebiedseigen bodemkwaliteit, waarbij zowel de verwachtingswaarde als de mate van
variabiliteit van belang zijn. De spreiding van gehalten binnen een bodemkwaliteitszone is
relatief laag. Een bodemkwaliteitszone is begrensd in het horizontale vlak én het verticale vlak
(diepte). Wanneer een bodemkwaliteitszone uit meerdere gebieden bestaat die niet aan elkaar
grenzen, worden de individuele gebieden aangeduid als ‘niet-aaneengesloten
bodemkwaliteitszone’.
Bijzondere omstandigheden
Voor een binnen een bodemkwaliteitszone liggend gebied geldt dat er sprake is van bijzondere
omstandigheden, als er voor dat gebied een afwijkende verwachtingswaarde geldt ten opzichte
van de verwachtingswaarde van de betreffende bodemkwaliteitszone. Te denken valt aan voor
bodemverontreiniging verdachte locaties, onderzochte locaties, locaties waar een sanering
heeft plaatsgevonden of locaties met onvoorziene visuele waarnemingen (bodemvreemde
materialen, kleur, geur). Ook beschermde gebieden zoals bijvoorbeeld voor de ecologie,
archeologie, aardkundige waarden en cultuurhistorie vallen onder de bijzondere
omstandigheden. In gebieden met bijzondere omstandigheden kunnen vanuit andere wet- en
regelgeving aanvullende eisen worden gesteld.
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Deelgebied
Deel van een bodembeheergebied waarvoor geldt dat dit op eenduidige wijze kan worden
gekarakteriseerd door middel van de voor het bodembeheergebied geldende onderscheidende
gebiedskenmerken. In tegenstelling tot de bodemkwaliteitszone is er voor het deelgebied nog
geen toetsing uitgevoerd of het daadwerkelijk een bodemkwaliteitszone is. Wanneer een
deelgebied uit meerdere terreinen bestaat die niet aan elkaar grenzen, worden de individuele
gebieden aangeduid als ‘niet-aaneengesloten deelgebieden’.
Diffuse chemische bodemkwaliteit
De diffuse chemische bodemkwaliteit in een bepaald gebied is de verdeling van gehalten van
stoffen in dat gebied waarvoor de bodemkwaliteitskaart is vastgesteld. Deze verdeling
kan worden gekwantificeerd door statistische parameters (gemiddelde, percentielwaarden).

Aantal w aarne m inge n

Frequentieverdeling

140
120
100

50-perc
gemiddelde

80

95-perc

60
40
20
0

Gehalten (mg/kg)

Grond
Onder dit begrip vallen onder andere: zand, veen, klei en löss. Het Besluit bodemkwaliteit
definieert grond als volgt: ‘Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale
korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals
deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem
voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde
baggerspecie.’ Ook verontreinigde grond die is gereinigd en ontwaterde of gerijpte
baggerspecie worden als grond beschouwd. Grond die in het kader van het Besluit
bodemkwaliteit nuttig wordt toegepast mag maximaal 20 gewichtsprocent aan bodemvreemd
materiaal bevatten.
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Heterogeniteit
Wanneer de diffuse bodemverontreiniging in een zone zeer heterogeen is verdeeld, is de
betrouwbaarheid van het gemiddelde gehalte in de zone ook kleiner. Bij zones met een hoge
heterogeniteit kan de gemeente besluiten dat de bodemkwaliteitskaart in bepaalde situaties niet
gebruikt mag worden als bewijsmiddel. Het vastgestelde gemiddelde gehalte heeft naar mening
van de gemeente dan een te lage betrouwbaarheid. Een zekere heterogeniteit op zich hoeft
overigens geen probleem te zijn zolang er geen sprake is van een gebruiksrisico. De
heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende
formule:
(𝑃95 − 𝑃5)
ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 =
(𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒 − 𝐴𝑐ℎ𝑡𝑒𝑟𝑔𝑟𝑜𝑛𝑑𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒
De beoordeling van de heterogeniteitsindex is als volgt:
Index < 0,2
: weinig heterogeniteit
0,2 < Index < 0,5
: beperkte heterogeniteit
0,5 < Index < 0,7
: er is sprake van heterogeniteit
Index > 0,7
: sterke heterogeniteit
Interventiewaarde
Wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde uit de Wet
bodembescherming wordt gesproken over een sterke verontreiniging of een sterk verhoogd
gehalte. De interventiewaarden zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009, zoals
gewijzigd op 1 juli 2013 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 16675, d.d. 27 juni 2013).
Lokale bron
Duidelijk aanwijsbare bron voor een eventuele bodemverontreiniging zoals bijvoorbeeld een
ondergrondse tank voor de opslag van olie, een ontvettingsbad of een afleverzuil voor
brandstof(fen).
Niet gezoneerd gebied
Gebieden kunnen worden gezoneerd wanneer er voldoende meetgegevens beschikbaar zijn
om te voldoen aan de eisen uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Wanneer er onvoldoende
meetgegevens beschikbaar zijn, kan de actuele diffuse chemische bodemkwaliteit van het
gebied niet met een voldoende onderbouwing en betrouwbaarheid worden bepaald en wordt
het deelgebied niet gezoneerd. Een gebied kan ook niet worden gezoneerd als niet wordt
voldaan aan de eisen voor de spreiding van de meetgegevens uit de Richtlijn
bodemkwaliteitskaarten. Een niet gezoneerd gebied kan ook ontstaan als de gemeente er
bewust voor kiest een gebied niet op te nemen in de bodemkwaliteitskaart (zie ook: Uitgesloten
locaties en gebieden).
Voor niet-gezoneerde gebieden geldt het generieke kader van het Besluit, tenzij
gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld. Dit betekent dat de kwaliteit van de toe te passen grond
of baggerspecie enerzijds moet voldoen aan de maximale waarden van de bodemfunctieklasse
die voor de ontvangende bodem is aangegeven op de bodemfunctieklassenkaart (zie
kaartbijlage B1). Anderzijds moet de kwaliteit van de ontvangende bodem worden onderzocht
om vast te stellen of de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie van een betere of
vergelijkbare kwaliteit is. Op basis van de systematiek van het generieke kader van het Besluit
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wordt de toepassingseis bepaald. Deze wordt vastgesteld op basis van de bodemfunctieklasse
en de kwaliteit van de ontvangende bodem waarbij de meest strenge eis leidend is. Dus als de
bodemkwaliteit in de klasse ‘Wonen’ valt en de bodemfunctieklasse is ‘Industrie’, dan is de
toepassingseis kwaliteitsklasse ‘Wonen’ (zie ook de kopjes 'Toepassingseis kwaliteit toe te
passen grond op of in de bodem' en 'Toetsing toepassen grond' van deze bijlage).
Niet-verdachte locatie voor bodemverontreiniging
Een locatie waar geen lokale bron, bijvoorbeeld een ondergrondse huisbrandolietank of een
chemische wasserij, of een geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig is (geweest).
Onderscheidende gebiedskenmerken
Kenmerken in een gebied waarvan verwacht wordt dat deze een verband vertonen met de
bodemkwaliteit. Bijvoorbeeld: bodemtype, geomorfologie, landgebruik, historie,
gebiedsontwikkeling en huidig gebruik. Bij het actualiseren van een bodemkwaliteitskaart kan
de vastgestelde bodemkwaliteit in de huidige kaart ook als (aanvullend) onderscheidend
gebiedskenmerk worden vastgesteld.
Ontgravingskaart
De ontgravingskaart geeft de te verwachten kwaliteit aan van de eventueel te ontgraven grond.
Deze kaart mag onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt als bewijsmiddel voor de
chemische kwaliteit van de te ontgraven grond, als deze grond elders nuttig wordt toegepast.
De ontgravingskwaliteit is gebaseerd op de 80-percentielwaarde van een zone en getoetst aan
de toetsingswaarden uit de Regeling bodemkwaliteit. De 80-percentielwaarde geeft meer
betrouwbaarheid aan de te verwachten ontgravingsklasse in een zone.
De kaart doet dus alleen een uitspraak over welke kwaliteit in het algemeen verwacht mag
worden. De kwaliteit van een individuele partij kan daarvan afwijken. De ontgravingskwaliteit
kan vallen in één van de vier onderscheiden klassen:
• Klasse Landbouw/natuur.
• Klasse Wonen.
• Klasse Industrie.
• Klasse Niet toepasbaar.
Bij de toetsingsmethodiek voor Landbouw/natuur wordt uitgegaan van een staffel (zie tabel B1
bij 'Bodemkwaliteitsklasse') voor het aantal toegestane overschrijdingen.
Klasse Landbouw/natuur (Achtergrondwaarde – AW2000):
• Alle gehalten voldoen aan de Achtergrondwaarden (AW2000), met uitzondering van een
aantal overschrijdingen, zie staffel tabel B1.
• De overschrijding mag maximaal twee maal de norm voor de klassegrens
Achtergrondwaarden (AW2000) bedragen.
• De overschrijding is lager dan de norm voor klassegrens Wonen (exclusief nikkel, zie tabel
B2 bij 'Toetsingswaarden Besluit bodemkwaliteit').
Klasse Wonen:
• De gehalten voldoen niet aan de klasse Landbouw/natuur en de norm voor klassegrens
Wonen wordt niet overschreden.
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Klasse Industrie:
• De norm voor klassegrens Wonen wordt overschreden.
• De norm voor klasse grens Industrie wordt niet overschreden.
Klasse Niet toepasbaar:
• De norm voor klassegrens Industrie wordt overschreden.
Voor het effect van gehalten aan PFAS-verbindingen op de indeling in kwaliteitsklassen, zie het
kopje ‘PFAS-gehalten en effect op de kwaliteitsklassen’.
Percentiel/percentielwaarde
Waarde waar beneden een bepaald percentage van de analyseresultaten gelegen is.
Bijvoorbeeld 90-percentiel: 90% van de analyseresultaten ligt beneden deze waarde.
PFAS-gehalten en effect op de kwaliteitsklassen
(Bron: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grondbaggerspecie-pfas-veldwerk-analyse-toetsing/faq/resultaten-pfas-onderzoek-toetsenaanvulling/)
De toetsing aan de PFAS-verbindingen is een aanvullende (losse) toets ten opzichte van de
toetsing op de reguliere parameters en indeling in kwaliteitsklassen. Dat betekent dat eerst de
toetsing plaatsvindt op basis van de reguliere parameters en op basis daarvan een indeling in
kwaliteitsklasse plaatsvindt.
Vervolgens vindt de toetsing aan de voorlopige toepassingswaarden uit het tijdelijk
handelingskader voor de PFAS-verbindingen plaats. Aan de hand van de aanvullende toetsing
wordt vervolgens vastgesteld in hoeverre beperkingen aan de toepassing gelden, bijvoorbeeld
een verbod op het toepassen onder grondwaterniveau of in oppervlaktewater. Voor PFAS zijn
de bijzondere toetsregels voor het toetsen aan de Achtergrondwaarde of maximale waarde
Wonen niet van toepassing, omdat nog geen normen zijn opgenomen in bijlage B van de
Regeling bodemkwaliteit. Ook tellen de gemeten PFAS niet mee als gemeten stoffen bij de
bijzondere toetsregels voor het toetsen aan de achtergrondwaarde of maximale waarde Wonen.
Bij de inbouw van het handelingskader in de Regeling bodemkwaliteit wordt de wijze van
toetsen aan normwaarden nader ingevuld.
Daarnaast zijn hieronder twee voorbeelden uitgewerkt:
Voorbeeld 1
Als een partij grond op basis van de overige stoffen is gekwalificeerd in de
bodemkwaliteitsklasse Wonen, dan moet aanvullend de PFAS-gehalten worden getoetst aan de
toepassingsnormen uit het tijdelijk handelingskader. Dit kan leiden tot de volgende drie
situaties:
1. Als alle PFAS-gehalten zijn aangetoond beneden de rapportagegrens, dan blijft de indeling
in kwaliteitsklasse Wonen staan en gelden geen aanvullende toepassingsvoorwaarden. De
partij kan als bodemkwaliteit Wonen worden toegepast zonder aanvullende voorwaarden.
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2. Als één of meerdere PFAS-gehalten zijn aangetoond boven de rapportagegrens maar alle
PFAS-gehalten voldoen aan de toepassingsnormen voor de bodemkwaliteitsklasse Wonen
(7 µg/kg d.s. voor PFOA en 3 µg/kg d.s. voor de overige PFAS), blijft de indeling in
kwaliteitsklasse Wonen staan, maar gelden wel beperkingen aan de toepassing: toepassing
van grond op de landbodem beneden grondwaterniveau (tenzij PFAS < voorlopige
achtergrondwaarden voor PFAS) en in grondwaterbeschermingsgebieden.
3. Als één of meerdere PFAS-gehalten zijn aangetoond boven de toepassingsnormen van
7 µg/kg d.s. voor PFOA en 3 µg/kg d.s. voor de overige PFAS is deze niet generiek
toepasbaar. Toepassing van de partij kan alleen plaatsvinden als in dat gebied verhoogde
Lokale Maximale Waarden door het bevoegd gezag zijn vastgesteld in het kader van
gebiedsspecifiek beleid.
Voorbeeld 2
Als een partij grond op basis van de overige stoffen is gekwalificeerd in de
bodemkwaliteitsklasse Landbouw/Natuur (< Achtergrondwaarde), dan moet aanvullend de
PFAS-gehalten worden getoetst aan de landelijke achtergrondwaarden (1,9 µg/kg d.s. voor
PFOA en 1,4 µg/kg d.s. voor de andere PFAS) en bij overschrijding daarvan ook toetsen aan de
normen voor 7 µg/kg d.s. voor PFOA en 3 µg/kg d.s. voor de overige PFAS). Dit kan leiden tot
de volgende vier situaties:
1. Als alle PFAS-gehalten kleiner zijn dan de bepalingsgrens, blijft de indeling in
kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur (< Achtergrondwaarden) staan en gelden geen
toepassingsvoorwaarden. Kortom alle toepassingen zijn toegestaan.
2. Als een PFAS-gehalte aangetoond wordt boven de rapportagegrens (0,1 µg/kg d.s.) maar
beneden de landelijke achtergrondwaarden (van 1,9 µg/kg d.s. voor PFOA en 1,4 µg/kg d.s.
voor de andere PFAS), dan blijft de indeling in kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur
(< Achtergrondwaarden) staan, maar gelden wel toepassingsvoorwaarden: toepassing van
grond op de landbodem in grondwaterbeschermingsgebieden is niet toegestaan.
3. Als een PFAS-gehalte aangetoond wordt boven de voorlopige achtergrondwaarde (van
1,9 µg/kg d.s. voor PFOA en 1,4 µg/kg d.s. voor de andere PFAS) en onder de
toepassingsnormen van 7 µg/kg d.s. voor PFOA en 3 µg/kg d.s voor de overige PFAS, dan
blijft de indeling in kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur (< Achtergrondwaarden) staan, maar
kan de partij uitsluitend toegepast in gebieden met de kwaliteitsklassen Wonen of Industrie
als toepassingseis of in gebieden waarvoor verhoogde lokale achtergrondwaarden zijn
vastgesteld.
4. Als één of meerdere PFAS-gehalten zijn aangetoond boven de toepassingsnormen van
7 µg/kg d.s. voor PFOA en 3 µg/kg d.s voor de overige PFAS, kan de partij niet meer
ingedeeld worden in een generieke kwaliteitsklasse voor toepasbare grond. Toepassing van
de partij kan alleen plaatsvinden als in dat gebied verhoogde Lokale Maximale Waarden
door het bevoegd gezag zijn vastgesteld in het kader van gebiedsspecifiek beleid.

Documentcode: SOB011396.RAP001 – Bijlage 1 – 8/13

Standaarddeviatie
Ook wel ‘standaardafwijking’ genoemd. Het geeft de mate aan voor de spreiding van
meetgegevens in een dataset. De berekening hiervan is als volgt:

√

n

stdev = (1/n⋅ ∑ ( x− ̄ x )2 )
x= 1

Hierbij is n het aantal analyseresultaten, x een individueel analyseresultaat en ¯x het
gemiddelde van de analyseresultaten.
Toepassingseis toe te passen grond op of in de bodem
De toepassingskaart geeft de maximale kwaliteitseisen weer waaraan de toe te passen grond
moet voldoen. Bij de toepassingskaart wordt gekeken naar de vastgestelde bodemkwaliteit en
de (toekomstige) functie van de bodem. Op basis van deze dubbele toets, waarbij de strengste
toets doorslaggevend is, wordt voor elke bodemkwaliteitszone de toepassingseis vastgesteld.

@

Bodemfunctieklasse

Bodemkwaliteitsklasse

Gemeentelijke toepassingseis @

Overig (Landbouw/natuur)

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Overig (Landbouw/natuur)

Wonen

Landbouw/natuur

Overig (Landbouw/natuur)

Industrie

Landbouw/natuur

Wonen

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Wonen

Wonen

Wonen

Wonen

Industrie

Wonen

Industrie

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Industrie

Wonen

Wonen

Industrie
Industrie
Industrie
De gehalten aan PFAS-verbindingen moeten voldoen aan de generieke toepassingswaarden die zijn benoemd in
het tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie.
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Toetsing toepassen grond
Om te beoordelen of het toepassen van grond is toegestaan wordt de kwaliteit van de toe te
passen grond vergeleken met de toepassingseis die geldt voor de ontvangende bodem. De
kwaliteit van de toe te passen grond kan worden bepaald op basis van een
bodemkwaliteitskaart, partijkeuring of een ander erkend bewijsmiddel. De toepassingseis kan
worden bepaald op basis van de bodemkwaliteitskaart (gezoneerde gebieden) of
bodemonderzoek van de ontvangende bodem (niet gezoneerde gebieden).

#
@

Kwaliteit toe te passen grond #

Toepassingseis @

Toepassing toegestaan?

Wonen

Wonen

Ja

Industrie

Wonen

Nee

Landbouw/natuur

Wonen

Ja

Wonen

Industrie

Ja

Industrie

Industrie

Ja

Landbouw/natuur

Industrie

Ja

Wonen

Landbouw/natuur

Nee

Industrie

Landbouw/natuur

Nee

Landbouw/natuur

Landbouw/natuur

Ja

De 80-percentielwaarden van de PFAS-verbindingen in de bodemlaag 0-1,0 m-mv zijn lager dan de voorlopige
landelijke achtergrondwaarden vastgesteld, maar voor een aantal PFAS-verbindingen boven de bepalingsgrens.
De gehalten aan PFAS-verbindingen moeten voldoen aan de generieke toepassingswaarden die zijn benoemd in
het tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie.

Toetsingswaarden Besluit en Regeling bodemkwaliteit en het tijdelijk handelingskader
hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie
Om een zone te karakteriseren moet een toetsing plaatsvinden aan de gestelde normen uit het
Besluit en de Regeling bodemkwaliteit en het tijdelijk handelingskader hergebruik PFAShoudende grond en baggerspecie. Deze toetsingsnormen zijn in de onderstaande tabel
weergegeven.
Tabel B2 Toetsingsnormen (in mg/kg ds voor standaardbodem -lutum 25%, org.stof 10%-).

Stof

Arseen

Maximale waarden
Achtergrondwaarde
(AW2000,
Landbouw/natuur)

Maximale waarden
wonen**

Maximale waarden
industrie

20

27

76

Barium *

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Cadmium

0,60

1,2

4,3

Kobalt

15

35

190

Koper

40

54

190

Kwik

0,15

0,83

4,8

Lood

50

210

530

Molybdeen

1,5

88

190

Nikkel *

35

39

100

Zink

140

200

720

Som PAK

1,5

6,8

40

Documentcode: SOB011396.RAP001 – Bijlage 1 – 10/13

Maximale waarden
Achtergrondwaarde
(AW2000,
Landbouw/natuur)

Stof

Maximale waarden
wonen**

Maximale waarden
industrie

Som PCB

0,02

0,04

0,5

Minerale olie

190

190

500

α-Endosulfan

'0,0009

'0,0009

0,1

Chloordan (som)

'0,002

'0,002

0,1

Drins (som 3)

'0,015

0,04

0,14

α-HCH

'0,001

'0,001

0,5

β-HCH

'0,002

'0,002

0,5

γ-HCH

'0,003

0,04

0,5

Heptachloor

'0,0007

'0,0007

0,1

Heptachloorepoxide (som)

'0,002

'0,002

0,1

DDT

0,2

0,2

1

DDD

0,02

0,84

34

DDE

0,1

0,13

1,3

0,4

0,4

0,5

Bestrijdingsmiddelen (som)
PFOA zonder vastgestelde
15

0,0019

achtergrondwaarde
Overige PFAS-verbindingen zonder

0,0014

vastgestelde achtergrondwaarde

*

PFOA

0,0019

0,007

Overige PFAS-verbindingen

0,0014

0,003

De normstelling in de regeling bodemkwaliteit voor barium en nikkel zijn door het voormalige Ministerie van VROM
sinds 1 april 2009 gewijzigd (Staatscourant, 7 april 2009). Voor nikkel vindt voor schone grond (klasse
Landbouw/natuur) geen toetsing meer plaats aan de maximale waarde voor de bodemkwaliteitsklasse wonen.
Voor barium is besloten alle toetsingsnormen tijdelijk in te trekken als aangetoond kan worden dat er geen sprake
is van een verontreiniging veroorzaakt door activiteiten van de mens. Als een verhoogd gehalte van barium is
veroorzaakt door een activiteit door de mens, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis
van de voormalige interventiewaarde voor barium: 920 mg/kg ds.

Uitbijters
Een uitbijter is een gehalte in het gegevensbestand dat niet representatief is voor de diffuse
chemische bodemkwaliteit in een deelgebied. De (potentiële) uitbijters worden met een visuele
methode (scatterplots) inzichtelijk gemaakt. Het niet representatieve gehalte is het gevolg van
duidelijk aantoonbare menselijke activiteiten: puntverontreinigingen, verdachte locaties,
typfouten tijdens invoer.

15

PFOA: perfluoroctaanzuur; gebruikt in vochtafwerende producten.
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Uitgesloten locaties en gebieden
Uitgesloten locaties en gebieden zijn terreinen die op beleidsmatige grond niet kunnen worden
opgenomen in de bodemkwaliteitskaart of niet voldoen aan de minimumeisen voor het aantal en
de spreiding van de meetgegevens uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Voorbeelden zijn
onder andere terreinen waar sprake is van een sanering of verontreiniging door een lokale
activiteit. Ook terreinen die in het beheer zijn van andere organisaties zoals Rijkswaterstaat
(rijkswegen) of de provincie (provinciale wegen) worden soms uitgesloten van de
bodemkwaliteitskaart.
Voor de uitgesloten locaties en gebieden geldt het generieke kader van het Besluit. Dit betekent
dat de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie enerzijds moet voldoen aan de
maximale waarden van de bodemfunctieklasse die voor de ontvangende bodem is aangegeven
op de bodemfunctieklassenkaart (zie kaartbijlage B1). Anderzijds moet de kwaliteit van de
ontvangende bodem worden onderzocht om vast te stellen of de kwaliteit van de toe te passen
grond of baggerspecie van een betere of vergelijkbare kwaliteit is. Op basis van de systematiek
van het generieke kader van het Besluit wordt de toepassingseis bepaald. Deze wordt
vastgesteld op basis van de bodemfunctieklasse en de kwaliteit van de ontvangende bodem
waarbij de meest strenge eis leidend is. Dus als de bodemkwaliteit in de klasse ‘Wonen’ valt en
de bodemfunctieklasse is ‘Industrie’, dan is de toepassingseis kwaliteitsklasse ‘Wonen’ (zie ook
de kopjes 'Toepassingseis kwaliteit toe te passen grond op of in de bodem' en 'Toetsing
toepassen grond' van deze bijlage).
Variatiecoëfficiënt
Maat voor de spreiding in gehalten (standaarddeviatie gedeeld door het gemiddelde).
Vrij grondverzet
Van vrij grondverzet is sprake als voorafgaand aan het grondverzet de kwaliteit van de grond
niet hoeft te worden vastgesteld.
Wegberm
Onder de onverharde wegbermen wordt verstaan de strook grond naast de verharde (klinker- of
asfalt)weg. De strook omvat de bodemlaag tot maximaal 0,5 meter diepte, en heeft gerekend
vanuit de wegverharding een maximale breedte van 10 meter. De onverharde wegberm wordt
begrensd door (zie ook figuur B1.1):
• de erfgrens of;
• de meest afgelegen insteek van een droge bermsloot of;
• de meest nabij gelegen insteek van een natte bermsloot of;
• als voorgaande niet aanwezig zijn, de overgang naar andere begroeiing (houtopstanden
zoals hagen, struiken, bosschages, bos).
Voor wegbermen langs wegen in beheer van het waterschap en voor wegbermen gelegen in
gebieden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, de voormalige Ecologische Hoofdstructuur)
geldt voor beide
zijden van het wegvak een strook van maximaal 2 meter. Dit in verband met de ecologische
functie van de wegbermen. Buiten de aangegeven strook mag in de wegbermen alleen
schone grond worden toegepast.
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Figuur B1.1 Begrenzing wegbermen (bron: brief van het voormalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst
Verkeer en Scheepvaart, kenmerk RWS/DVS‐2009/2932, 19 november 2009).

Documentcode: SOB011396.RAP001 – Bijlage 1 – 13/13

Bijlage 2

Selectie dataset
De Richtlijn bodemkwaliteitskaarten stelt dat de meetgegevens niet ouder mogen zijn dan 5
jaar. Omdat naar verwachting de beschikbaar gekomen meetgegevens in de afgelopen 5 jaar
niet afwijken van de meetresultaten die meer dan 5 jaar geleden beschikbaar zijn gekomen, zijn
de meetgegevens van de eerder vastgestelde bodemkwaliteitskaarten gebruikt voor de dataset
van deze bodemkwaliteitskaart. Dit geeft een nog betere onderbouwing van de te verwachten
diffuse chemische bodemkwaliteit. De waarnemingen die ten tijde van de vorige
bodemkwaliteitskaarten als uitbijter zijn uitgesloten, zijn ook uitgesloten in de nieuwe dataset.
De dataset van de nieuwe gezamenlijke bodemkwaliteitskaarten zijn verkregen uit de
geregistreerde gegevens in de gemeentelijke bodeminformatiesystemen waarin zij haar
bodeminformatie (laten) registreren en beheren.
Uitgangssituatie
De oude dataset van de bodemkwaliteitskaart regio Achterhoek (gemeenten Aalten, Berkelland,
Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) bevat
gegevens van 2000 tot en met mei 2011.
De oude dataset bodemkwaliteitskaart regio Stedendriehoek (gemeenten Lochem en Zutphen)
bevat gegevens van het standaard NEN 5740 stoffenpakket dat tot 1 juli 2008 is gehanteerd
voor de periode 1999 t/m 2009. De dataset voor de latere update voor de stoffen barium, kobalt,
molybdeen en pcb was niet meer beschikbaar. Deze stoffen zijn daarom voor de onderzoeken
uit deze periode aanvullend geselecteerd uit de gemeentelijke bodeminformatiesystemen (zie
onderstaand).
De data is geleverd op 6 mei 2020 voor alle gemeenten behalve Zutphen, waarvoor de data op
25 mei is nageleverd. Deze levering bleek later incompleet, daarom is nogmaals een export van
Zutphen nageleverd op 30 juni; deze laatste geleverde data is gebruikt. De oude dataset van de
bodemkwaliteitskaarten is aangevuld met gegevens van de:
• Gemeente Aalten, vanaf 25 februari 2011.
• Gemeente Berkelland, vanaf 15 december 2010.
• Gemeente Bronckhorst, vanaf 1 februari 2011.
• Gemeente Doetinchem, vanaf 20 juli 2010.
• Gemeente Lochem, vanaf 1 januari 2010; barium, kobalt, molybdeen en pcb vanaf 2008.
• Gemeente Montferland, vanaf 9 februari 2010.
• Gemeente Oost-Gelre, vanaf 6 januari 2011.
• Gemeente Oude IJsselstreek, vanaf 2 juli 2010.
• Gemeente Winterswijk, vanaf 15 februari 2011.
• Gemeente Zutphen, vanaf 1 januari 2010; barium, kobalt, molybdeen en pcb vanaf 2008
(vanaf 2017 registreetrt de gemeente deze stoffen structureel in haar
bodeminformatiesysteem).
Voor de OCB-monsters zijn alle beschikbare waarnemingen ongeacht datum gebruikt.
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Basis selectiecriteria
• De volgende gegevens zijn niet geselecteerd:
• Monsters met type slib/waterbodem of grondwater.
• Analysemonsters waarvan de ligging niet bekend is (er zijn geen boorpunten ingetekend en
het onderzoek en de locatie hebben geen geometrie).
• Analysemonsters van onderzoeken zonder rapportdatum.
• Analysemonsters zonder diepte, of met een gemiddelde diepte >2 m-mv.
• Analysemonsters die zijn verzameld door bewezen malafide bedrijven Elementair of
Bodemstaete
• Analysemonsters waarvan de overige selectiecriteria (zie paragraaf hier onder) allemaal
niet gevuld zijn, of waarvan tenminste één criterium als ‘niet geschikt’ is beoordeeld.
• Analysemonsters met monsternaam die verwijst naar funderingsmateriaal of puin (FUN of
PUIN, etc.).
• Als sprake is van dubbele monsters is 1 van de 2 uit de dataset verwijderd.
• Individuele waarnemingen met het gehalte 0 zijn uit de dataset verwijderd; dit kwam met
name voor in PCB-gehalten, deze zijn voor zover mogelijk gecorrigeerd o.b.v. de individuele
gehalten van de 7 losse PCB’s.
Overige selectiecriteria
Uit de onderzoeken zijn de representatieve, diffuse analysemonsters geselecteerd op basis van
de invoervelden Type onderzoek en Aanleiding (bij onderzoek) en Status verontreiniging o.b.v.
onderzoek en Vervolgactie Wbb (bij locatie). In de tabellen op de volgende pagina’s is per
selectieveld aangegeven wat de criteria zijn waarop de monsters zijn geselecteerd.
Ernstige gevallen worden alleen meegenomen in de oudste zone van Zutphen, daar kan dit
diffuus voorkomen. Alles met de optie ‘mogelijk’ is vooralsnog meegenomen om een zo groot
mogelijke dataset op te bouwen. Blijken gehaltes echt af te wijken, dan vallen ze er bij de
uitbijtercontrole alsnog uit.
Plangebied Noorderhaven-Spoorzone
Ter plaatse van het plangebied Noorderhaven-Spoorzone, op het zuidelijk deel van
bedrijventerrein De Mars in de bodemkwaliteitszones ‘Zutphen: Industrie voor 1945’ heeft de
afgelopen jaren een grootschalige ontwikkeling doorgemaakt. Ter plaatse van het plangebied
Noorderhaven-Spoorzone is vanwege het opgestelde gebiedsspecifie beleid in 2017 zeer veel
schone grond (kwaliteitsklasse Landbouw/natuur (Achtergrondwaarde – AW2000)) toegepast[1].
Ook zijn verschillende historische gevallen van ernstige bodemverontreiniging gesaneerd. De
geregistreerde gegevens in het bodeminformatiesysteem van de gemeente Zutphen geven
vanwege deze ontwikkelingen de bodemkwaliteit niet meer representatief weer. Als gevolg van
de grootschalige herontwikkeling met de bijbehorende ingrepen ter plaatse van het plangebied
Noorderhaven-Spoorzone is de bodemkwaliteitskaart aangepast naar de huidige situatie:
kwaliteitsklasse Landbouw/natuur (Achtergrondwaarde – AW2000).
Voormalige stortplaats Fort de Pol
In het noordwestelijke deel van bedrijventerrein De Mars ligt de voormalige stortplaats Fort de
Pol. De stortplaats is in verschillende fasen gesaneerd en herontwikkeld tot het huidige
bedrijventerrein. Bij de sanering was het doel de locatie geschikt te maken voor
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bedrijventerrein. Tijdens de sanering is een leeflaag aangebracht die bij de functie
bedrijventerrein past: kwaliteitsklasse ‘Industrie’. Als gevolg hiervan is de bodemkwaliteitskaart
aanpast naar de huidige situatie: kwaliteitsklasse ‘Industrie’[1].
Aanleiding (onderzoek)

Geschikt BKK

(leeg)

mogelijk

Bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling

ja

BOOT

nee

Bouwvergunning

ja

Calamiteit

nee

Civieltechnisch

mogelijk

Eindsituatie

nee

ISV-programmering

ja

Landsdekkend

mogelijk

Nulsituatie

mogelijk

Omgevingsvergunning

ja

Onbekend

mogelijk

Onbekend / Transactie

ja

Transactie

ja

Vermoeden of melding verontreiniging

nee

Voorgaand

mogelijk
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Type onderzoek

Geschikt BKK

(leeg)

mogelijk

(Na)zorgrapportage

nee

ASB - asbest onderzoek NEN 5707

nee

avr (aanvullend rapport)

ja

Bijzonder inventariserend onderzoek

nee

Bodemluchtonderzoek

nee

Bodemsanering bedrijven (BSB)

mogelijk

BOOT

nee

Bouwstoffenbesluit

mogelijk

Brf (briefrapport)

ja

Fax

ja

Historisch onderzoek

nee

Indicatief onderzoek

ja

Meldingsformulier BUS evaluatieverslag

nee

Meldingsformulier BUS saneringsplan

nee

Monitoringsplan

nee

Monitoringsrapportage

nee

Nader onderzoek

mogelijk

Nazorgplan

nee

Nul- of Eindsituatieonderzoek

ja

Organisatiespecifiek onderzoek

mogelijk

Orienterend bodemonderzoek

ja

Partijkeuring grond

mogelijk

Plan van aanpak (voor onderhoudsbagger)

nee

Pre-HO

nee

Rapport conform de handleiding sanering waterbodems (AKWA 05.006)

nee

Sanerings evaluatie

nee

Sanerings onderzoek

nee

Saneringsplan

nee

Verkennend onderzoek NEN 5740

ja

Verkennend onderzoek NVN 5740

ja

Verkennend onderzoek stortplaatsen

nee

Verkennend onderzoek voor waterbodems (NVN 5720)

nee

Documentcode: SOB011396.RAP001 – Bijlage 2 – 4/6

Verontreinigingsstatus (locatie)*

Geschikt BKK

(leeg)

mogelijk

Ernstig, geen risico''s bepaald

nee, tenzij**

Ernstig, geen spoed

nee, tenzij**

Ernstig, niet urgent

nee, tenzij**

Ernstig, spoed, risico''s wegnemen en uiterlijk saneren voor 2015

nee

Ernstig, urgentie niet bepaald

nee, tenzij**

Niet ernstig

ja

Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

ja

Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd

ja

Onverdacht/Niet verontreinigd

ja

Pot. verontreinigd

ja

Potentieel Ernstig

mogelijk

Potentieel Ernstig en Urgent

nee

Potentieel spoed

nee

Urgent, start san voor 2015

nee

Urgent, start sanering binnen 4 jaar

nee

Urgent, start sanering binnen 5-10 jaar

nee

* Alleen statussen van locaties waarbij onderzoeken aanwezig zijn
** Alleen mogelijk geschikt in de bebouwing voor 1945 van de gemeente Zutphen.
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Vervolgactie Wbb (locatie)*

Geschikt BKK

(leeg)

mogelijk

Hbb-cluster-inactief

nee

Monitoring

nee

Opstellen SP

nee

Registratie restverontreiniging

nee

Starten sanering

nee

Uitvoeren aanvullend NO

mogelijk

Uitvoeren aanvullend onderzoek

mogelijk

Uitvoeren aanvullend OO

mogelijk

Uitvoeren aanvullend SO

nee

Uitvoeren aanvullend SP

nee

Uitvoeren aanvullende sanering

nee

Uitvoeren aanvullende saneringsevaluatie

nee

Uitvoeren actieve nazorg

nee

Uitvoeren evaluatie

nee

Uitvoeren historisch onderzoek

nee

Uitvoeren NO

mogelijk

Uitvoeren OO

mogelijk

Uitvoeren SO

nee

Uitvoeren tijdelijke beveiliging

nee

Voldoende gesaneerd

nee

Voldoende onderzocht

ja

* Alleen vervolgacties van locaties waarbij onderzoeken aanwezig zijn

Verzamelen PFAS-meetgegevens
Om meetgegevens te verzamelen voor PFAS-verbindingen zijn de al bekende
bodemonderzoeken met analyseresultaten van PFAS-verbindingen toegevoegd aan de dataset
van de bodemkwaliteitskaart. Deze zijn door de gemeenten aangeleverd.
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Bijlage 3

Specificatie uitbijters
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Bijlage 3: Uitbijterlijst

Zone
BG Wonen voor 1970
BG Wonen voor 1970
BG Wonen voor 1970
BG Wonen voor 1970
BG Wonen voor 1970

Gemeente
Aalten
Aalten
Aalten
Aalten
Montferland

Locatienaam
Peperstraat(trace)aalten
Oranjestraatbredevoort
Polstraat(trace)aalten
Industriestraat5,9,11dinxperlo
's Heerenbergseweg 2

BG Wonen voor 1970
BG Wonen voor 1970
BG Wonen voor 1970
BG Wonen voor 1970
BG Wonen voor 1970
BG Wonen voor 1970
BG Wonen voor 1970
BG Wonen voor 1970

Montferland
Montferland
Montferland
Montferland
Oost-Gelre
Oude IJsselstreek
Oude IJsselstreek
Oude IJsselstreek

Komweg - Lieve Vrouweplein
Komweg - Lieve Vrouweplein
Komweg - Lieve Vrouweplein
Komweg - Lieve Vrouweplein
Bonifatiushof Nieuwemarkt eo Lichtenvoorde
Doetinchemseweg 33 Varsseveld
Ir. Sassenstraat 48 Ulft
Bongersstraat 20-22 Ulft

BG Overig
BG Overig
BG Overig
BG Overig
BG Overig
BG Overig
BG Overig
BG Overig
BG Overig
BG Overig
BG Overig
BG Overig
BG Overig
BG Overig
BG Overig
BG Overig
BG Overig
BG Overig
BG Overig
BG Overig
BG Overig
BG Overig

Aalten
Aalten
Aalten
Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Bronckhorst
Bronckhorst
Bronckhorst
Bronckhorst
Bronckhorst
Bronckhorst
Bronckhorst
Bronckhorst
Bronckhorst
Bronckhorst
Bronckhorst
Bronckhorst
Bronckhorst
Bronckhorst
Bronckhorst
Bronckhorst

Misterstraat39bredevoort
Misterstraat39bredevoort
Hogeheurnsewegnabij2bdeheurne
N318 Varsseveld-Aalten
Haaksbergseweg 16, Gemavo
Vordenseweg 72 7255LE Hengelo (Gld)
Handwijzersdijk 4 7255MJ Hengelo
Zelhemseweg 16 Hummelo
Ruurloseweg 28 7251LK Vorden
Raadhuisstraat 20 7255BN Hengelo (Gld)
Fietspad Zutphen-Baak
Fietspad Zutphen-Baak
Fietspad Zutphen-Baak
Fietspad Zutphen-Baak
Ruurloseweg 64 7251LV Vorden
N316 traject 128
N316 traject 128
N316 traject 128
Zutphenseweg 73-75 Vorden
Zutphenseweg 73-75 Vorden
Zutphenseweg 73-75 Vorden
Broekweg 5 Hengelo Gld

BG Overig
BG Overig
BG Overig
BG Overig
BG Overig
BG Overig

Bronckhorst
Montferland
Montferland
Montferland
Oost-Gelre
Oude IJsselstreek

Ruurloseweg (tussen 52-54) Hengelo
Plantsoensingel Zuid 4a-8
Friesickweg 2
Bergvredestraat 10 (Vink Kunststoffen)
Vrakkinkweg 4 Groenlo
Markenweg 7 te varsseveld

BG Overig

Oude IJsselstreek

Markenweg 7 te varsseveld

BG Overig

Oude IJsselstreek

VO Zwembad de Paasberg Terborgseveld 79 Silvolde

BG Overig
BG Overig
BG Lochem Wonen 1900-1945
BG Lochem Wonen 1900-1945
BG Lochem Wonen 1900-1945
BG Lochem Industrie na 1970
BG Lochem Industrie na 1970
BG Lochem Industrie na 1970
BG Lochem Industrie na 1970
BG Lochem Industrie na 1970
BG Lochem Industrie na 1970
BG Lochem Buitengebied
BG Lochem Buitengebied
BG Lochem Buitengebied
BG Lochem Buitengebied
BG Lochem Buitengebied
BG Lochem Buitengebied

Oude IJsselstreek
WinterswIJk
Lochem
Lochem
Lochem
Lochem
Lochem
Lochem
Lochem
Lochem
Lochem
Lochem
Lochem
Lochem
Lochem
Lochem
Lochem

HBB: Bulteman, J.E. Miltseweg 7
Hanekampweg 27-29
Burgemeester Leenstraat Albert Hahnweg
Burgemeester Leenstraat Albert Hahnweg
Burgemeester Leenstraat Albert Hahnweg
Larenseweg 70
Larenseweg 70
Larenseweg 70
Larenseweg 70
Larenseweg 70
Larenseweg 70
Holterweg 49
Holterweg 49
Holterweg 49
Zwiepseweg 11
Laren IV
Bielderweg 21, Kring van Dorth

BG Zutphen Wonen voor 1900
BG Zutphen Wonen voor 1900
BG Zutphen Wonen 1970-heden

Zutphen
Zutphen
Zutphen

Schoolstraat 43-45
Laarstraat 89
Sportpark Helbergen

BG Zutphen Wonen 1970-heden
BG Zutphen Industrie voor 1945
BG Zutphen Industrie voor 1945

Zutphen
Zutphen
Zutphen

Schouwlaaksweg 2
Bolwerksweg 16
Bolwerksweg 16

Versiedatum: 27-8-2020

Onderzoeksnaam
Pepe(trace)
Oran
Pols(zuid)
Anho14
Verkennend bodemonderzoek 's-Heerenbergseweg 2-4a te
Zeddam
Komweg - Lieve Vrouweplein DI (VO Econsultancy 2010)
Komweg - Lieve Vrouweplein DI (VO Econsultancy 2010)
Komweg - Lieve Vrouweplein DI (VO Econsultancy 2010)
Komweg - Lieve Vrouweplein DI (VO Econsultancy 2010)
Bonifatiushof Nieuwemarkt (VO ikv BP)
VO Achterterrein Doetinchemseweg 33
Ir. Sassenstraat 48 Ulft
Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek
asbest in bodem Bongersstraat 20-22 Ulft
Mist39
Mist39
Hogeheurnabij 2b
Bodemonderzoek N318 Varsseveld-Aalten traject 137
Haaksbergseweg 16-18
Vordenseweg 72 7255LE Hengelo (Gld)
Handwijzersdijk 4 7255MJ Hengelo
Zelhemseweg 16 Hummelo
Ruurloseweg 28 7251LK Vorden
Raadhuisstraat 20 7255BN Hengelo (Gld)
Fietspad Zutphen-Baak
Fietspad Zutphen-Baak
Fietspad Zutphen-Baak
Fietspad Zutphen-Baak
Ruurloseweg 64 7251LV Vorden
N316 traject 128 deellocatie 2
N316 traject 128 deellocatie 1
N316 traject 128 deellocatie 2
Zutphenseweg 73-75 Vorden (VO ikv RO)
Zutphenseweg 73-75 Vorden (VO ikv RO)
Zutphenseweg 73-75 Vorden (VO ikv RO)
Verkennend odem en asestonderzoek Broekweg 5 te Hengelo

Rapportnummer
14126353
Onbekend
1215041
MT-17245
MT.15153

Rapportauteur
Econsultancy
Sita
Tauw
Rouwmaat
Rouwmaat

Rapportdatum
13-3-2015
17-12-2012
29-3-2013
14-8-2017
29-4-2015

Monsternaam
3-1
308755-1-0
308720-1-0
2-2
M2

Reden
fundering
asfaltlaag
asfaltlaag
vml. Bedrijfsactiviteiten
lokale verontreiniging

618-1
603-1
001-1
321184-237-0
BM1
2
MM6
6982674
MM1
MM1
MO07
MM02
MO12
MO10
MM001
MM3
MM2
MM2
M15.1
M13.1
M04.2
1

Stoffen
PAK
PAK
PAK
PAK
Lood,
Molybdeen
PAK
PAK
Zink
Zink
PCB
PAK
PAK
Molybdeen,
Nikkel
Zink
Zink
Koper
PAK
Molybdeen
PCB
Olie
Molybdeen
PCB
Zink
PCB
PCB
PAK, Olie
PCB
PCB
Olie
Olie
Olie
Lood
Lood
Lood
Zink

10025157
10025157
10025157
10025157
18205
5816001
901269
10065686

ECONSULTANCY
ECONSULTANCY
ECONSULTANCY
ECONSULTANCY
Rouwmaat
Econsultancy bv
Econsultancy bv

31-5-2010
31-5-2010
31-5-2010
31-5-2010
18-6-2018
16-2-2018
17-1-2014
8-10-2010

A06-1
MMA1
B06-1
MMB1
MMC01
MB-02
MM2
MMB3

15096089
15096089
0461001-144
1218908
2015-181
12035
MT.14183
212097ZH11
11106246 bro.hou.nen
11/017/vo)!d
B01043.200808
B01043.200808
B01043.200808
B01043.200808
141674
60750238
60750238
60750238
P18-0365
P18-0365
P18-0365
MT-19085

Econsultancy
Econsultancy
Tauw
TERRA
Verhoeve Milieu
Rouwmaat
De Klinker
Econsultancy
Dumea B.V.
Arcadis
Arcadis
Arcadis
Arcadis
de bondt
Tauw
Tauw
Tauw
BOOT organiserend in
BOOT organiserend in
BOOT organiserend in
Rouwmaat

20-11-2015
20-11-2015
7-4-2020
19-2-2014
4-5-2016
19-6-2012
11-7-2014
20-7-2012
18-1-2012
10-12-2012
14-4-2011
14-4-2011
14-4-2011
14-4-2011
4-12-2014
17-12-2015
17-12-2015
17-12-2015
16-7-2018
16-7-2018
16-7-2018
4-4-2019

Ruurloseweg (tussen nr. 52 en 54) Hengelo
Nader bodemonderzoek plantsoensingel zuid 4a-8
Verkennend onderzoek NEN 5740 2
Verkennend onderzoek overstortvijver, Econsultancy 2011
Vrakkinkweg 4 Groenlo
Eindsituatie verkennend bodemonderzoek en evaluatieverslag
Markenweg 7 te Varsseveld
Eindsituatie verkennend bodemonderzoek en evaluatieverslag
Markenweg 7 te Varsseveld
Verkennend en nulsituatie bodemonderzoek Terborgseveld 79
Silvolde
Verkennend bodemonderzoek Miltseweg 7 Gendringen
Hanekampweg 27-29
VO, AV Burgemeester Leenstraat Albert Hahnweg
VO, AV Burgemeester Leenstraat Albert Hahnweg
VO, AV Burgemeester Leenstraat Albert Hahnweg
Larenseweg 70
Larenseweg 70
Larenseweg 70
Larenseweg 70
Larenseweg 70
Larenseweg 70
Holterweg 49
Holterweg 49
Holterweg 49
Zwiepseweg 11
Laren IV
RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN
5740 Bielderweg 21 - Kring van Dorth
Schoolstraat 43
Verkennend Bodemonderzoek Laarstraat 89
Verkennend bodemonderzoek Sportpark Helbergen (Noordelijk
deel)
Schouwlaaksweg 2, kinderboerderij 'de Schouw'
Bolwerksweg 16
Bolwerksweg 16

190150
MT.15411
P2017.02
11085971
18426
M13A0355

Hunneman Milieu-Advies Raalte BV
Rouwmaat
KOBESSEN MILIEU B.V.
Rouwmaat
MWH

14-5-2019
16-11-2015
22-1-2014
2-11-2011
17-9-2018
26-7-2013

MM-01 bovengrond
101-1
MMBG01
MMB1
MM01
Uitsplitsing bg WM-12

PAK
PAK
Koper
Zink
Koper
Olie

lokale verontreiniging
niet representatief
niet representatief
niet representatief
na uitsplitsing niet meer aangetroffen
sanering van lokale verontreiniging

M13A0355

MWH

26-7-2013

MM-bg-comp

Olie

sanering van lokale verontreiniging

14085960

Econsultancy bv

11-9-2014

MM1

PCB

niet representatief

MT.22081
15015054
207088-10/R01
207088-10/R01
207088-10/R01
10065665
10065665
10065665
10065665
10065665
10065665
1912325
1912325
1912325
1404144
B01053.000094.0220
Onbekend

Rouwmaat
Econsultancy bv
Envita Almelo B.V.
Envita Almelo B.V.
Envita Almelo B.V.
Econsultancy bv
Econsultancy bv
Econsultancy bv
Econsultancy bv
Econsultancy bv
Econsultancy bv
van der Poel Milieu bv
van der Poel Milieu bv
van der Poel Milieu bv
van der Poel Milieu bv
Kruse Milieu

20-3-2012
23-3-2015
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
1-7-2010
1-7-2010
1-7-2010
1-7-2010
1-7-2010
1-7-2010
1-6-2010
1-6-2010
1-6-2010
1-4-2010
1-2-2011
7-3-2018

M1
503-504.B07-2
1
A107 (005)
A102 (001
M7
M12
M6
M10
M14
M9
MM1
M1
M5
M1
M3
BG

Cadmium
Koper
Lood, PAK
Lood, PAK
Lood, PAK
PAK
PAK
Zink
PAK
Zink, PAK
PAK
PAK
PAK
PAK
PAK
Kwik
PAK

sanering van lokale verontreiniging
puinlaag
lokale verontreiniging
lokale verontreiniging
lokale verontreiniging
lokale verontreiniging
lokale verontreiniging
lokale verontreiniging
lokale verontreiniging
lokale verontreiniging
lokale verontreiniging
sanering van lokale verontreiniging
sanering van lokale verontreiniging
sanering van lokale verontreiniging
niet representatief
lokale verontreiniging
lokale verontreiniging

081120SZ.510
K171911
13055584

De Klinker Milieu
De Klinker Milieu Adviesbureau
Econsultancy B.V.

19-12-2008
6-2-2018
30-7-2013

MM1
M1
mm03

PCB
PCB, PAK
Kwik

niet representatief
lokale verontreiniging
invoerfout

13015047
R001-4722734LUA-baw-V01-NL
R001-4722734LUA-baw-V01-NL

Econsultancy
Tauw
Tauw

6-3-2013
6-7-2010
6-7-2010

MM6
MM1
MM3

PAK
PCB, PAK
PAK, Olie

bodemvreemd materiaal
bodemvreemd materiaal
bodemvreemd materiaal

Blz. 1/3

vml. Bedrijfsactiviteiten
vml. Bedrijfsactiviteiten
vml. Bedrijfsactiviteiten
vml. Bedrijfsactiviteiten
na uitsplitsing niet meer aangetroffen
bodemvreemd materiaal
niet representatief
invoerfout
vml. Bedrijfsactiviteiten
vml. Bedrijfsactiviteiten
lokale verontreiniging
fundering
vml. Bedrijfsactiviteiten
bodemvreemd materiaal
bodemvreemd materiaal
bodemvreemd materiaal
bodemvreemd materiaal
bodemvreemd materiaal
bodemvreemd materiaal
bodemvreemd materiaal
bodemvreemd materiaal
bodemvreemd materiaal
na uitsplitsing niet meer aangetroffen
bodemvreemd materiaal
bodemvreemd materiaal
bodemvreemd materiaal
wbb-locatie
wbb-locatie
wbb-locatie
lokale verontreiniging

Projectcode: SOB011396
Project: BKK regio Achterhoek

Bijlage 3: Uitbijterlijst

Zone
BG Zutphen Industrie voor 1945

Gemeente
Zutphen

Locatienaam
Havenstraat naast 24 (Noorderhaven)

Onderzoeksnaam
Aanvulling op Verkennend bodemonderzoek conform de NEN
5707 en de NEN 5740 aan de Havenstraat naast 24 te Zutphen

Rapportnummer
BO16297

Rapportauteur
Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Rapportdatum
16-6-2017

Monsternaam
MM3

Stoffen
Lood

Reden
sanering van lokale verontreiniging

BG Zutphen Industrie voor 1945

Zutphen

Havenstraat naast 24 (Noorderhaven)

Aanvulling op Verkennend bodemonderzoek conform de NEN
5707 en de NEN 5740 aan de Havenstraat naast 24 te Zutphen

BO16297

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

16-6-2017

204-1

Lood

sanering van lokale verontreiniging

BG Zutphen Industrie voor 1945

Zutphen

D2017-652V1

Diseo BV

16-3-2018

MM1

PAK

niet representatief

Zutphen

Contrescarp 8-10 Zutphen

D2017-652V1

Diseo BV

16-3-2018

MM3

PAK

niet representatief

BG Zutphen Industrie 1945-1970
BG Zutphen Industrie 1945-1970
BG Zutphen Industrie 1945-1970
BG ZBuitengebied
BG ZBuitengebied
OG Wonen voor 1970
OG Wonen voor 1970
OG Wonen voor 1970
OG Wonen voor 1970
OG Wonen voor 1970
OG Wonen voor 1970

Zutphen
Zutphen
Zutphen
Zutphen
Zutphen
Aalten
Aalten
Aalten
Berkelland
Berkelland
Berkelland

Eindsituatie bodemonderzoek Contrescarp 8-10
Zutphen
Eindsituatie bodemonderzoek Contrescarp 8-10
Zutphen
Mercuriusweg 2
Mercuriusweg 2e
Pollaan 60 Zutphen
Hoveniersweg
Lage Lochemseweg
Polstraat(eo)dinxperlo
lichtenvoordsestraatweg(trace)aalten
lichtenvoordsestraatweg(trace)aalten
Graaf Wichmanstraat in Borculo
Graaf Wichmanstraat in Borculo
Graaf Wichmanstraat in Borculo

Contrescarp 8-10 Zutphen

BG Zutphen Industrie voor 1945

Mercuriusweg 2
Mercuriusweg 2e
Indicatief onderzoek Pollaan 60
Verkennend Bodemonderzoek Hoveniersweg 5 De Hoven
Besselinkpad
Pols(trace)
Lich(trace)
Lich(trace)
Graaf Wichmanstraat (VO ikv wegreconstructie)
Graaf Wichmanstraat (VO ikv wegreconstructie)
Graaf Wichmanstraat (VO ikv wegreconstructie)

2014371
2014370
11111393
K180451
154213
MT.21268
2019-0116
2019-0116
4037001
4037001
4037001

Van der Poel Milieu B.V.
Van der Poel Milieu B.V.
Van der Poel Milieu B.V.
De Klinker Milieu Adviesbureau
Verhoeve Milieu
Rouwmaat
Lycens B.V.
Lycens B.V.
Econsultancy bv
Econsultancy bv
Econsultancy bv

1-1-2015
1-1-2015
24-11-2011
14-3-2018
26-11-2004
28-10-2011
28-11-2019
28-11-2019
18-8-2017
18-8-2017
18-8-2017

MP1
MP1en2
Depot 1
MM1
alle monsters
M3
B103-1
B101-2
GRN-MMD3
GRN-MMD4
GRN-MMD5

niet representatief
niet representatief
depot; spoorzone
na uitsplitsing niet meer aangetroffen
niet representatief
invoerfout
niet representatief
niet representatief
fundering
fundering
fundering

OG Wonen voor 1970

Doetinchem

Hoofdstraat 31

Verkennend bodemonderzoek Hoofdstraat 31 te Gaanderen

11538001

Econsultancy Rotterd

17-2-2020

M04

Koper
Koper, Lood
PAK
Lood
Arseen
Nikkel
PAK
PAK
Koper
PAK
Koper, Lood,
Zink, PAK
Cadmium

OG Wonen voor 1970
OG Wonen voor 1970
OG Wonen voor 1970
OG Wonen voor 1970

Montferland
Montferland
Montferland
Montferland

Nader bodemonderzoek
Komweg - Lieve Vrouweplein DI (VO Econsultancy 2010)
Komweg - Lieve Vrouweplein DI (VO Econsultancy 2010)
Tatelaarweg-Wilhelminastraat-Kardinaal de Jonglaan te Didam

MT.15488
10025157
10025157
P2650.01

F.H. Broekhuijsen
ECONSULTANCY
ECONSULTANCY
Buro Omgeving

17-2-2016
31-5-2010
31-5-2010
21-11-2017

MM1B
A13-2
MMA3
GRN-MM1

PAK
Zink
Zink
PAK

lokale verontreiniging
vml. Bedrijfsactiviteiten
vml. Bedrijfsactiviteiten
stort

OG Wonen voor 1970

Montferland

Tatelaarweg-Wilhelminastraat-Kardinaal de Jonglaan te Didam

P2650.01

Buro Omgeving

21-11-2017

8-feb

PAK

stort

OG Wonen voor 1970

Montferland

Tatelaarweg-Wilhelminastraat-Kardinaal de Jonglaan te Didam

P2650.01

Buro Omgeving

21-11-2017

12-feb

PAK

stort

OG Wonen voor 1970
OG Overig
OG Overig
OG Overig
OG Overig

Oost-Gelre
Aalten
Aalten
Aalten
Aalten

's Heerenbergseweg 2
Komweg - Lieve Vrouweplein
Komweg - Lieve Vrouweplein
Tatelaarweg-Wilhelminastraat-Kardinaal de Jonglaan te
Didam
Tatelaarweg-Wilhelminastraat-Kardinaal de Jonglaan te
Didam
Tatelaarweg-Wilhelminastraat-Kardinaal de Jonglaan te
Didam
Bonifatiushof Nieuwemarkt eo Lichtenvoorde
Helmkamp9dinxperlo
Helmkamp9dinxperlo
Helmkamp9dinxperlo
Helmkamp9dinxperlo

Bonifatiushof Nieuwemarkt (VO ikv BP)
Helm9
Helm9
Helm9
Helm9

18205
13106086
13106086
13106086
13106086

Rouwmaat
Econsultancy
Econsultancy
Econsultancy
Econsultancy

18-6-2018
16-10-2013
16-10-2013
16-10-2013
16-10-2013

E05-5
MM1
204-3
200-5
202-3

sliblaag
vml. Bedrijfsactiviteiten
vml. Bedrijfsactiviteiten
vml. Bedrijfsactiviteiten
vml. Bedrijfsactiviteiten

OG Overig
OG Overig
OG Overig
OG Overig
OG Overig
OG Overig
OG Overig
OG Overig
OG Overig
OG Overig
OG Overig
OG Overig
OG Overig
OG Overig
OG Overig
OG Overig
OG Overig
OG Overig

Aalten
Aalten
Aalten
Aalten
Aalten
Aalten
Aalten
Aalten
Aalten
Aalten
Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Bronckhorst
Bronckhorst
Montferland
Montferland
Montferland

Helmkamp9dinxperlo
Helmkamp11dinxperlo
Helmkamp11dinxperlo
Helmkamp11dinxperlo
N318 Varsseveld-Aalten
N318 Varsseveld-Aalten
N318 Varsseveld-Aalten
N318 Varsseveld-Aalten
N318 Varsseveld-Aalten
N318 Varsseveld-Aalten
N318 Varsseveld-Aalten
Oude Needseweg 6 Borculo
Ruurloseweg 35a Zelhem
Zaarbelinkdijk 4 Keijenborg
Raadhuisstraat 20 7255BN Hengelo (Gld)
Plantsoensingel Zuid 4a-8
Kerkweg 7
Oude Zandweg 6

13106086
14015026
14015026
14015026
1218908
1218908
1218908
1218908
1218908
1218908
1218908
BG1054-101-100
181015
11015086
14000930
MT.15411
15621
11055533

Econsultancy
Econsultancy
Econsultancy
Econsultancy
Tauw
Tauw
Tauw
Tauw
Tauw
Tauw
Tauw
HaskoningDHV Groningen
Buro Antares
Ecoconsultancy
Kruse milieu B.V.
Rouwmaat
Ecopart
Econsultancy bv

16-10-2013
10-2-2014
10-2-2014
10-2-2014
19-2-2014
19-2-2014
19-2-2014
19-2-2014
19-2-2014
19-2-2014
19-2-2014
31-5-2018
23-2-2011
25-3-2011
1-1-2014
16-11-2015
16-7-2012
27-5-2011

205-3
201-2
MM2
308-3
321184-224-0
321181-170-0
321184-223-0
321184-258-0
321184-227-0
321181-146-0
321181-154-0
pb01-5
MM003
M1
1
113-2(G)
B14.3
MM3

OG Overig
OG Overig
OG Overig
OG Lochem Wonen voor 1900
OG Lochem Wonen voor 1900
OG Lochem Wonen voor 1900
OG Lochem Wonen voor 1900
OG Lochem Wonen voor 1900
OG Lochem Wonen 1900-1945
OG Lochem Wonen na 1970
OG Lochem Industrie 1945-1970

Oude IJsselstreek
Oude IJsselstreek
Oude IJsselstreek
Lochem
Lochem
Lochem
Lochem
Lochem
Lochem
Lochem
Lochem

Berghseweg Varsselder
Berghseweg Varsselder
Berghseweg Varsselder
Hoofdstraat 45
Berkeloevers centrum Lochem
Berkeloevers centrum Lochem
Nieuwstad 14, Lochem
Dorpsstraat 14 a te Almen
Burgemeester Leenstraat Albert Hahnweg
Koedijk 17, Koedijk Molengronden II, perceel a
Hanzeweg 16 (Hanzepoort), Lochem

2019036
2019036
2019036
11002042
10065768
10065768
1600901A
Onbekend
207088-10/R01
1912a304
1241118

van der Poel Milieu bv
Econsultancy bv
Econsultancy bv
PJ Milieu BV
van der Poel Milieu bv
Envita Almelo B.V.
van der Poel Milieu bv
-

19-4-2019
19-4-2019
19-4-2019
1-3-2010
1-10-2010
1-10-2010
21-1-2016
9-9-2016
8-5-2017
2-2-2010
11-1-2019

Boring 07 (0,5-1,0)
MM1-2
Boring 07 (1,0-1,5)
MM2
M8
M2
3-mrt
1
2
MM1
mp13 0,4 - 1,0m-mv

PAK
PAK
PAK
Zink
Lood, Zink
PAK
Zink
Olie
PAK
PAK
PCB

bodemvreemd materiaal
bodemvreemd materiaal
bodemvreemd materiaal
lokale verontreiniging
lokale verontreiniging
lokale verontreiniging
lokale verontreiniging
niet representatief
niet representatief
lokale verontreiniging
sanering van lokale verontreiniging

OG Lochem Buitengebied

Lochem

Sleumersteeg 6, Barchem

2015377

van der Poel Milieu bv

1-12-2015

1 en 2

Arseen

lokale verontreiniging

OG Zutphen Wonen voor 1900
OG Zutphen Wonen voor 1900
OG Zutphen Wonen voor 1900

Zutphen
Zutphen
Zutphen

Laarstraat 89
Emmerikseweg 7 Lidl
Lunettestraat 1-13

Helm9
Helm11
Helm11
Helm11
Bodemonderzoek N318 Varsseveld-Aalten traject 137
Bodemonderzoek N318 Varsseveld-Aalten traject 137
Bodemonderzoek N318 Varsseveld-Aalten traject 137
Bodemonderzoek N318 Varsseveld-Aalten traject 137
Bodemonderzoek N318 Varsseveld-Aalten traject 137
Bodemonderzoek N318 Varsseveld-Aalten traject 137
Bodemonderzoek N318 Varsseveld-Aalten traject 137
Oude Needseweg 6 Borculo (VO ikv uitbreiding)
Ruurloseweg 35a Zelhem
Zaarbelinkdijk 4 Keijenborg
Raadhuisstraat 20 7255BN Hengelo (Gld)
Nader bodemonderzoek plantsoensingel zuid 4a-8
Verkennend onderzoek NEN 5740 1
Verkennend bodemonderzoek Oude Zandweg 6 te Didam
gemeente Montferland
Berghseweg te Varsselder (VO civiel)
Berghseweg te Varsselder (VO civiel)
Berghseweg te Varsselder (VO civiel)
Hoofdstraat 45
Berkeloevers centrum Lochem
Berkeloevers centrum Lochem
Verkennend bodemonderzoek Nieuwstad 14, Lochem
Verkennend bodemonderzoek Dorpsstraat 14a te Almen
VO, AV Burgemeester Leenstraat Albert Hahnweg
Koedijk 17, Koedijk Molengronden II, perceel a
Verkennend bodem- en asbestonderzoek Hanzeweg 16 te
Lochem (â€œHanzepoortâ€•
)
Verkennend bodemonderzoek en asbestonderzoek
Sleumersteeg 6 Barchem
Verkennend Bodemonderzoek Laarstraat 89
Emmerikseweg 7 Lidl
Lunettestraat 1-13

Zink
Koper
Zink
Lood, Zink
Lood, Nikkel,
Zink
Koper
Kwik
Lood
Lood
PAK
PAK
PAK
PAK
PAK
PAK
PAK
PAK
Olie
Olie
Olie
PAK
Cadmium
Koper

K171911
P-20105950/R01
15601, versie 1.0

De Klinker Milieu Adviesbureau
EnviroPlan B.V.
Ecopart B.V.

6-2-2018
21-1-2011
25-6-2012

M2
M1
B18.5

PAK
Olie
Koper

lokale verontreiniging
lokale verontreiniging
bodemvreemd materiaal

Versiedatum: 27-8-2020

Blz. 2/3

bodemvreemd materiaal

vml. Bedrijfsactiviteiten
vml. Bedrijfsactiviteiten
vml. Bedrijfsactiviteiten
vml. Bedrijfsactiviteiten
fundering
fundering
fundering
fundering
fundering
fundering
fundering
bodemvreemd materiaal
lokale verontreiniging
lokale verontreiniging
lokale verontreiniging
stort
stort
na verder onderzoek niet meer aangetroffen

Projectcode: SOB011396
Project: BKK regio Achterhoek

Bijlage 3: Uitbijterlijst

Zone
OG Zutphen Wonen voor 1900

Gemeente
Zutphen

Locatienaam
Geweldigershoek 22-26 te Zutphen

OG Zutphen Wonen voor 1900
OG Zutphen Wonen voor 1900
OG Zutphen Wonen voor 1900
OG Zutphen Wonen voor 1900

Zutphen
Zutphen
Zutphen
Zutphen

Schupstoel 4
Schupstoel 4
Schupstoel 4
Ijsselkade fase 2, havenstraat Zutphen

OG Zutphen Wonen voor 1900

Zutphen

Ijsselkade fase 2, havenstraat Zutphen

OG Zutphen Wonen 1900-1945

Zutphen

Praebsterkamp 34-62 te Zutphen

OG Zutphen Industrie voor 1945

Zutphen

OG Zutphen Industrie 1945-1970
OG Zutphen Industrie 1945-1970

Zutphen
Zutphen

Verkennend bodemonderzoek Noorderhaven veld 4
Zutphen
Zweedsestraat 12
Zweedsestraat 12

Versiedatum: 27-8-2020

Onderzoeksnaam
Verkennend en nader bodemonderzoek Geweldigershoek 2226
Schulpstoel 4 Zutphen
Schulpstoel 4 Zutphen
Schulpstoel 4 Zutphen
VO en civieltechnisch (water)bodemonderzoek IJsselkade fase
2, havenstraat Zutphen
VO en civieltechnisch (water)bodemonderzoek IJsselkade fase
2, havenstraat Zutphen
Verkennend en nader bodemonderzoek Praebsterkamp 34-62

Rapportnummer
14015115.03

Rapportauteur
Econsultancy

Rapportdatum
2-4-2014

Monsternaam
a02-1

Stoffen
Olie

Reden
lokale verontreiniging

164750
164750
164750
207109-15/R01

BK Bodem BV
BK Bodem BV
BK Bodem BV
-

30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
26-9-2018

101-2
M2
102-2
Bmm06

Lood
Lood
Lood
PCB

niet representatief
niet representatief
niet representatief
bodemvreemd materiaal

207109-15/R01

-

26-9-2018

B14-2

PCB

bodemvreemd materiaal

14015115.09

Econsultancy

8-4-2014

a01

Lood, Zink

niet representatief

Noorderhaven veld 4 Zutphen

G.006628.2.4135.02.2003

Heijmans Vastgoed BV

6-4-2018

MM2

Koper

niet representatief

Zweedsestraat 12
Zweedsestraat 12

11206198
11206ao.198

Van der Poel Milieu B.V.
Van der Poel Milieu B.V.

1-6-2012
1-6-2012

12 (1-1.5)
25

PAK
Olie

lokale verontreiniging
lokale verontreiniging
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Projectcode: SOB011396
Project: BKK regio Achterhoek

Bijlage 4A

Statistische parameters organochloorbestrijdingsmiddelen
(OCB; waarden standaardbodem)

Documentcode: SOB011396.RAP001 – Bijlage 4A

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule
(95P - 5P) / (maximale waarde industrie – achtergrondwaarde)
Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
waarde > max. waarde industrie
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
waarde < achtergrondwaarde
alle waarden < detectiegrens
Zone
Statistische parameters
BG Regio Achterhoek bestrijdingsmiddelen
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Chloordaan
Drins (som 3)
α-HCH
β-HCH
γ-HCH
Heptachloor
α-Endosulfan
DDT
DDD
DDE

Versiedatum: 2-10-2020

N

N>d
23
32
44
44
44
45
36
32
32
32

0
4
1
0
4
0
1
18
12
20

Min
0,0020
0,0081
0,0010
0,0020
0,0027
0,0007
0,0009
0,0054
0,0054
0,0054

5P
0,0020
0,0081
0,0010
0,0020
0,0027
0,0007
0,0009
0,0054
0,0054
0,0054

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

25P
0,0020
0,0081
0,0010
0,0020
0,0027
0,0007
0,0009
0,0054
0,0054
0,0054

50P
0,0020
0,0081
0,0010
0,0020
0,0027
0,0007
0,0009
0,0054
0,0054
0,0054

75P
0,0020
0,0085
0,0010
0,0020
0,0027
0,0007
0,0009
0,0109
0,0054
0,0070

80P
0,0020
0,0112
0,0010
0,0020
0,0028
0,0007
0,0009
0,0112
0,0054
0,0076

90P
0,0020
0,0134
0,0010
0,0020
0,0030
0,0007
0,0009
0,0164
0,0078
0,0088

95P
Max
0,0020 0,0020
0,0247 0,1217
0,0010 0,0074
0,0020 0,0020
0,0287 0,5815
0,0007 0,0007
0,0009 0,0116
0,0205 0,1163
0,0148 0,0531
0,0184 0,0337

Gem
VC
0,0019
0,0132
0,0012
0,0020
0,0190
0,0007
0,0012
0,0116
0,0078
0,0078

blz. 1/1

n.v.t.
2,60%

0,00
0,40
0,21
0,00
1,19
0,00
0,38
0,44
0,29
0,20

Heterogeniteit
0,00
0,13
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
0,02
0,00
0,01

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingskaart:

95P> I
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Stoffen
Chloordaan
Drins (som 3)
α-HCH
β-HCH
γ-HCH
Heptachloor
α-Endosulfan
DDT
DDD
DDE

industrie
industrie
Max.
Max.
Interventiew
Achtergrond waarde
waarde
aarde
waarde
wonen
industrie
bodem (I)
0,0020
0,0020
0,1000
4,00
0,0150
0,0400
0,1400
4,00
0,0010
0,0010
0,5000
17,00
0,0020
0,0020
0,5000
1,60
0,0030
0,0400
0,5000
1,20
0,0007
0,0007
0,1000
4,00
0,0009
0,0009
0,1000
4,00
0,2000
0,2000
1,0000
1,70
0,0200
0,8400
34,0000
34,00
0,1000
0,1300
1,3000
2,30

Project: BKK regio Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Bijlage 4B

Statistische parameters PFAS-verbindingen per
bodemlaag/bodemkwaliteitszone (gemeten waarden)

Documentcode: SOB011396.RAP001 –Bijlage 4B

Statistische parameters, toetsing aan het tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie
(Gehalten in μg/kg ds)
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
formule: (95P - 5P) / (maximale waarde industrie – achtergrondwaarde)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
Statistische waarde getoetst
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
waarde > max. waarde wonen/industrie
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
landelijke achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen/industrie
waarde < landelijke achtergrondwaarde
Zone
Regio Achterhoek PFAS-zone bodemlaag 0-0,5 m-mv
Gezoneerd:

Stoffen
PFOA som lineair + vertakt
PFOS som lineair + vertakt
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)
perfluorbutaanzuur (PFBA)
perfluorpentaanzuur (PFPA)
perfluorhexaanzuur (PFHxA)
perfluorheptaanzuur (PFHpA)
perfluornonaanzuur (PFNA)
perfluordecaanzuur (PFDA)
perfluorundecaanzuur (PFUdA)
perfluordodecaanzuur (PFDoA)
perfluortridecaanzuur (PFTDA)
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
perfluorhexadecaanzuur (PFC16azr)
perfluoroctadecaanzuur (PFC18azr)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) (L_PFBS)
perfluorpentaan-1-sulfonzuur (PFC5asfzr)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) (L_PFHxS)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) (L_PFHpS)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) (L_PFDS)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur (H-PFC6asfzr) (4:2 FTS)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (2PFC6yC2a1sf) (6:2 FTS)
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur (C10H5F17O3S) (8:2 FTS)
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (C12H5F21O3S) (10:2 FTS)
perfluoroctaansulfonylamide(N-methyl)acetaat (N-MeFOSAA)
perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat (EtFOSAA)
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)
N-methyl perfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)
bisperfluordecyl fosfaat (bisPFC10yPO4) (8:2 diPAP)

Versiedatum: 2-10-2020

Statistische parameters
ja

OS =

N

Min
193
193
285
193
285
193
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
178
178
285
178
285
285
285
178
178
178
178
178
178
285
178
178

5P
0,10
0,10
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

0,10
0,10
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

HeteroGem VC
geniteit
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
0,14
0,30
0,40
0,41
0,50
0,60
1,20
0,57
0,07
0,30
0,19
0,30
0,40
0,42
0,60
0,81
5,90
1,32
0,25
0,36
0,10
0,20
0,31
0,39
0,48
0,60
1,50
0,77
0,10
0,25
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,10
0,10
0,12
0,01
0,07
0,10
0,20
0,30
0,40
0,56
0,70
4,90
1,28
0,39
0,28
0,07
0,07
0,10
0,10
0,15
0,20
1,00
0,98
0,08
0,10
0,07
0,07
0,07
0,07
0,10
0,19
0,30
0,48
0,07
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,96
0,77
0,00
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,60
0,51
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,30
0,35
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,10
0,04
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,40
0,40
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,10
0,04
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,40
0,36
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,21
0,21
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,35
0,27
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,21
0,17
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,35
0,31
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,20
0,11
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,20
0,11
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,60
0,57
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,14
0,07
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,14
0,07
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
2,80
2,04
0,00
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,21
0,23
0,00
0,07

1/2

Landelijke
Max.
achtergrond waarde
waarde
wonen
1,9
1,4
1,9
1,9
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

2,8 %

7
3
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Max. waarde
industrie
7
3
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Project: BKK Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Statistische parameters, toetsing aan het tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie
(Gehalten in μg/kg ds)
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
formule: (95P - 5P) / (maximale waarde industrie – achtergrondwaarde)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
Statistische waarde getoetst
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
waarde > max. waarde wonen/industrie
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
landelijke achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen/industrie
waarde < landelijke achtergrondwaarde
Zone

Statistische parameters

Regio Achterhoek PFAS-zone bodemlaag 0,5-1,0 m-mv
Gezoneerd:

ja

Stoffen
PFOA som lineair + vertakt
PFOS som lineair + vertakt
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)
perfluorbutaanzuur (PFBA)
perfluorpentaanzuur (PFPA)
perfluorhexaanzuur (PFHxA)
perfluorheptaanzuur (PFHpA)
perfluornonaanzuur (PFNA)
perfluordecaanzuur (PFDA)
perfluorundecaanzuur (PFUdA)
perfluordodecaanzuur (PFDoA)
perfluortridecaanzuur (PFTDA)
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
perfluorhexadecaanzuur (PFC16azr)
perfluoroctadecaanzuur (PFC18azr)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) (L_PFBS)
perfluorpentaan-1-sulfonzuur (PFC5asfzr)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) (L_PFHxS)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) (L_PFHpS)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) (L_PFDS)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur (H-PFC6asfzr) (4:2 FTS)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (2PFC6yC2a1sf) (6:2 FTS)
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur (C10H5F17O3S) (8:2 FTS)
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (C12H5F21O3S) (10:2 FTS)
perfluoroctaansulfonylamide(N-methyl)acetaat (N-MeFOSAA)
perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat (EtFOSAA)
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)
N-methyl perfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)
bisperfluordecyl fosfaat (bisPFC10yPO4) (8:2 diPAP)

Versiedatum: 2-10-2020

OS =

N

Min
55
55
81
55
81
55
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
46
46
81
46
81
81
81
46
46
46
46
45
46
81
46
46

5P
0,10
0,10
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

0,10
0,10
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

HeteroGem VC
geniteit
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
0,10
0,20
0,30
0,30
0,40
0,53
0,80
0,69
0,06
0,22
0,10
0,10
0,25
0,30
0,50
0,63
3,10
1,69
0,18
0,25
0,07
0,10
0,20
0,20
0,30
0,40
0,73
0,85
0,06
0,15
0,07
0,07
0,07
0,07
0,10
0,10
0,10
0,15
0,01
0,08
0,07
0,07
0,10
0,18
0,20
0,46
2,50
1,91
0,24
0,15
0,07
0,07
0,07
0,07
0,11
0,26
0,60
1,02
0,12
0,10
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,14
0,27
0,37
0,04
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,12
0,08
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,10
0,05
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,14
0,11
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,14
0,16
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,21
0,29
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,35
0,52
0,00
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,84
1,28
0,00
0,09
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
1,70
2,01
0,00
0,09
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
1,40
1,96
0,00
0,10

2/2

Landelijke
Max.
achtergrond waarde
waarde
wonen
1,9
1,4
1,9
1,9
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

1,93 %

7
3
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Max. waarde
industrie
7
3
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Project: BKK Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Bijlage 4C

Statistische parameters andere stoffen per
bodemkwaliteitszone (waarden standaardbodem)

Documentcode: SOB011396.RAP001 –Bijlage 4C

Resulterende statistische parameters bij voorgestelde samenvoegingen van deelgebieden

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (klassen o.b.v. 80P)
* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.
** Voor barium, kobalt, molybdeen en PCB's is gebruik gemaakt van de uitzondering zoals omschreven in § 1.5 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (wijzigingsblad dd. 1 januari 2016).
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
Zone
Statistische parameters
BG Wonen voor 1970 (8 gemeenten)
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Versiedatum: 2-10-2020

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
532
0,6
43,0
64,5 101,3 153,5 162,8 205,8 271,6 1074,8 122,8
1584
0,05
0,19
0,39
0,45
0,45
0,45
0,61
0,80
7,40
0,45
531
2,0
6,0
6,0
8,0
10,6
11,4
15,7
19,7
42,9
9,40
1606
0,05
6,6
12,2
17,7
26,3
30,1
39,5
50,7
281,9 22,40
1590
0,02
0,05
0,05
0,10
0,17
0,19
0,21
0,29
3,45
0,14
1619
0,1
11,9
22,4
41,8
73,2
85,1 121,3 164,3
492,8 59,10
528
0,35
0,35
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,99
3,50
1,07
1591
1,7
5,2
9,2
14,4
19,1
20,1
23,8
28,6
163,9 15,90
1609
0,04
29,5
52,6
86,3 145,2 166,2 231,5 294,6
947,0 115,30
382 0,0050 0,0173 0,0173 0,0173 0,0212 0,0212 0,0314 0,0495 0,2037 0,0240
1691 0,005
0,14
0,5
1,4
3,5
4,3
8,6
16,0
100,0
4,0
1598
1,8
14,9
49,5
49,5 106,1 123,8 134,4 219,2 1485,0
84,5
1109
0,01
4,6
4,6
7,3
11,4
12,1
17,1
21,2
107,7
9,5

4,10%
2,80%

N

BG Overig (8 gemeenten)
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
waarde > max. waarde industrie
max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
waarde < achtergrondwaarde

0,27
0,38
0,21
0,47
0,83
0,65
0,32
0,27
0,41
0,26
2,33
0,37
0,51

Heterogeniteit
n.v.t.
0,17
0,08
0,29
0,05
0,32
0,01
0,36
0,46
0,07
0,41
0,66
0,30

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
N
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
1770
1,3
28,9
38,5
63,3 107,3 123,8 192,5 302,5 1402,6
96,5
4536 0,004
0,19
0,38
0,44
0,44
0,44
0,55
0,62
6,23
0,42
1761
0,1
4,1
5,4
5,4
9,1
10,4
16,1
23,8
62,1
8,80
4607
0,1
6,3
10,0
14,3
21,5
23,3
32,3
39,5 4662,9 19,40
4527 0,0005 0,047
0,05
0,08
0,11
0,14
0,19
0,19
9,06
0,09
4548
0,1
10,2
13,2
23,3
36,4
40,7
55,3
75,6
508,9 31,30
1758
0,04
0,35
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
2,10
5,00
1,05
4546
0,2
4,8
8,0
12,1
18,3
20,2
27,5
39,0
151,3 15,80
4576
0,3
27,8
43,6
65,4 101,1 113,0 150,7 198,3 1289,1 82,50
1314 0,0022 0,0154 0,0154 0,0154 0,0204 0,0204 0,0233 0,0550 0,1822 0,0207
4541 0,004
0,08
0,2
0,5
1,3
1,8
4,0
7,6
81,6
1,9
4711
0,02
13,2
44,0
44,0 109,9 109,9 109,9 188,5 2826,8
81,0
2867
0,1
4,4
4,4
6,8
11,9
15,6
20,5
32,7
426,0
12,0

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

5,30%
3,20%

0,40
0,41
0,29
2,05
1,53
0,66
0,35
0,39
0,40
0,24
2,71
0,53
1,03

Heterogeniteit
n.v.t.
0,12
0,11
0,22
0,03
0,14
0,01
0,53
0,29
0,08
0,20
0,57
0,50

blz. 1/6

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Achtergrond
waarde
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Achtergrond
waarde
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

wonen
wonen
Max.
waarde
wonen
1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

Max.
waarde
industrie
4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

landbouw/natuur
landbouw/natuur
Max.
Max.
waarde
waarde
wonen
industrie
1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Project: BKK regio Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Resulterende statistische parameters bij voorgestelde samenvoegingen van deelgebieden

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (klassen o.b.v. 80P)
* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.
** Voor barium, kobalt, molybdeen en PCB's is gebruik gemaakt van de uitzondering zoals omschreven in § 1.5 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (wijzigingsblad dd. 1 januari 2016).
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
Zone

Statistische parameters

BG Lochem Wonen 1900-1945
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

N

BG Lochem Overig Wonen
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Versiedatum: 2-10-2020

Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
waarde > max. waarde industrie
max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
waarde < achtergrondwaarde

N

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
340
33,5
44,7
44,7
63,9
92,6 102,2 121,7 159,9
479,2
79,9
39
0,23
0,23
0,33
0,45
0,45
0,45
0,64
0,81
0,97
0,45
339
3,1
6,2
6,2
6,2
8,9
8,9
9,8
11,9
38,5
8,00
39
6,7
6,7
13,4
19,1
30,6
35,2
47,9
59,7
88,1 24,70
39
0,05
0,05
0,10
0,20
0,20
0,24
0,42
0,56
1,82
0,24
41
10,6
10,6
19,6
27,2 120,7 123,7 166,0 196,2
301,8 71,70
324
0,35
0,35
1,05
1,05
1,50
1,50
1,50
1,50
2,50
1,14
39
9,2
9,2
9,2
14,0
18,2
19,0
23,3
23,8
29,1 14,50
39
30,5
32,4
57,6
82,7 217,5 256,7 352,4 419,8
543,8 156,20
320 0,0138 0,0138 0,0138 0,0138 0,0198 0,0198 0,0198 0,0288 0,4095 0,0195
41
0,11
0,21
0,5
1,6
3,8
4,1
7,0
10,8
50,2
4,2
38
11,3
11,3
45,4 113,4 113,4 113,4 114,4 146,8
246,2
90,1
20
0,1
4,4
5,8
5,8
7,5
8,4
11,6
11,6
12,4
6,8

3,20%
3,10%

0,21
0,24
0,15
0,38
0,86
0,68
0,30
0,15
0,41
0,44
2,12
0,18
0,26

Heterogeniteit
n.v.t.
0,16
0,03
0,35
0,11
0,39
0,01
0,22
0,67
0,03
0,28
0,44
0,13

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
340
33,5
44,7
44,7
63,9
92,6 102,2 121,7 159,9
479,2
79,9
362
0,19
0,22
0,34
0,45
0,45
0,45
0,48
0,64
1,77
0,42
339
3,1
6,2
6,2
6,2
8,9
8,9
9,8
11,9
38,5
8,00
362
3,8
6,7
9,5
13,5
20,9
22,8
30,2
36,1
100,8 16,70
364
0,04
0,05
0,10
0,15
0,19
0,19
0,28
0,35
1,13
0,17
369
5,3
10,5
21,0
37,6
63,1
69,7 102,8 174,4
450,9 53,80
324
0,35
0,35
1,05
1,05
1,50
1,50
1,50
1,50
2,50
1,14
364
5,2
7,3
9,1
12,8
15,8
16,6
19,5
22,0
88,2 13,20
366
12,9
25,8
43,0
66,7 103,3 122,7 177,5 269,0
688,6 93,00
320 0,0138 0,0138 0,0138 0,0138 0,0198 0,0198 0,0198 0,0288 0,4095 0,0195
398
0,03
0,25
0,4
0,9
2,4
3,1
5,4
12,0
40,0
2,7
376
11,4
13,7
45,7
86,9 114,3 114,3 115,5 214,0 1437,3
91,5
187
4,6
4,6
5,8
5,8
8,7
9,4
10,4
11,5
21,4
6,9

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

3,50%
3,10%

0,21
0,23
0,15
0,36
0,47
0,69
0,30
0,20
0,43
0,44
1,99
0,32
0,23

Heterogeniteit
n.v.t.
0,11
0,03
0,20
0,06
0,34
0,01
0,23
0,42
0,03
0,31
0,65
0,12

blz. 2/6

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Achtergrond
waarde
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Achtergrond
waarde
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

wonen
industrie
Max.
waarde
wonen
1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0
wonen
wonen
Max.
waarde
wonen
1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

Max.
waarde
industrie
4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Max.
waarde
industrie
4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Project: BKK regio Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Resulterende statistische parameters bij voorgestelde samenvoegingen van deelgebieden

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (klassen o.b.v. 80P)
* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.
** Voor barium, kobalt, molybdeen en PCB's is gebruik gemaakt van de uitzondering zoals omschreven in § 1.5 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (wijzigingsblad dd. 1 januari 2016).
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
Zone

Statistische parameters

BG Lochem Industrie
Gezoneerd:

ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

N

BG Lochem Buitengebied
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Versiedatum: 2-10-2020

N

Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
waarde > max. waarde industrie
max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
waarde < achtergrondwaarde

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
340
33,5
44,7
44,7
63,9
92,6 102,2 121,7 159,9
479,2
79,9
117
0,12
0,24
0,24
0,42
0,48
0,48
0,48
0,60
1,47
0,39
339
3,1
6,2
6,2
6,2
8,9
8,9
9,8
11,9
38,5
8,00
117
7,0
7,0
7,0
11,1
14,5
15,7
18,3
22,3
45,7 12,10
117
0,05
0,05
0,07
0,10
0,20
0,20
0,20
0,20
0,42
0,13
117
5,4
5,4
10,8
15,4
23,1
25,9
35,4
44,7
66,2 18,60
324
0,35
0,35
1,05
1,05
1,50
1,50
1,50
1,50
2,50
1,14
117
7,3
7,3
9,1
14,0
17,7
18,4
20,4
21,5
26,0 13,80
117
13,8
20,7
31,1
44,5
64,5
70,7
88,5 102,7
400,2 53,40
320 0,0138 0,0138 0,0138 0,0138 0,0198 0,0198 0,0198 0,0288 0,4095 0,0195
126
0,01
0,04
0,3
0,4
0,8
1,0
1,8
3,0
14,6
1,0
150
17,5
17,5
21,0
70,0 175,0 175,0 175,0 250,0 1100,0 116,5
48
4,8
4,8
5,9
5,9
6,6
8,7
11,9
11,9
17,0
7,3

3,50%
1,70%

0,21
0,24
0,15
0,25
0,39
0,45
0,30
0,14
0,36
0,44
1,95
0,25
0,22

Heterogeniteit
n.v.t.
0,10
0,03
0,10
0,03
0,08
0,01
0,22
0,14
0,03
0,08
0,75
0,13

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
340
33,5
44,7
44,7
63,9
92,6 102,2 121,7 159,9
479,2
79,9
570
0,11
0,21
0,32
0,42
0,42
0,42
0,45
0,60
2,57
0,41
339
3,1
6,2
6,2
6,2
8,9
8,9
9,8
11,9
38,5
8,00
569
1,3
6,3
6,3
12,2
17,3
18,0
23,4
28,8
63,0 13,70
569
0,03
0,05
0,07
0,14
0,19
0,19
0,19
0,19
2,05
0,14
569
5,1
7,8
13,3
20,4
29,1
32,1
45,2
66,5
233,2 27,00
324
0,35
0,35
1,05
1,05
1,50
1,50
1,50
1,50
2,50
1,14
568
2,6
5,3
8,8
8,8
10,9
12,6
14,6
19,1
82,9 10,30
568
4,1
20,5
34,8
53,2
73,7
79,8 106,5 132,3
389,0 61,40
320 0,0138 0,0138 0,0138 0,0138 0,0198 0,0198 0,0198 0,0288 0,4095 0,0195
584
0,07
0,14
0,3
0,4
0,8
1,1
2,1
3,5
35,0
1,1
607
8,0
9,6
31,9
79,7
79,7
79,7
86,5 113,8
637,5
64,2
350
2,2
4,4
5,5
5,5
10,4
11,9
20,7
26,9
174,0
10,4

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

3,90%
4,40%

0,21
0,28
0,15
0,33
0,57
0,68
0,30
0,22
0,33
0,44
2,28
0,36
0,90

Heterogeniteit
n.v.t.
0,11
0,03
0,15
0,03
0,12
0,01
0,21
0,19
0,03
0,09
0,34
0,40

blz. 3/6

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Achtergrond
waarde
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Achtergrond
waarde
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

landbouw/natuur
landbouw/natuur
Max.
Max.
waarde
waarde
wonen
industrie
1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

landbouw/natuur
landbouw/natuur
Max.
Max.
waarde
waarde
wonen
industrie
1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Project: BKK regio Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Resulterende statistische parameters bij voorgestelde samenvoegingen van deelgebieden

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (klassen o.b.v. 80P)
* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.
** Voor barium, kobalt, molybdeen en PCB's is gebruik gemaakt van de uitzondering zoals omschreven in § 1.5 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (wijzigingsblad dd. 1 januari 2016).
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
Zone

Statistische parameters

BG Zutphen Wonen voor 1945
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

N

Versiedatum: 2-10-2020

N

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
250
8,2
38,5
74,2 103,0 156,6 170,9 225,6 274,8 1126,7 128,6
185
0,05
0,20
0,30
0,46
0,46
0,46
0,56
0,66
22,96
0,56
251
2,7
5,4
7,2
9,6
13,2
14,7
19,1
25,9
134,5 12,20
185
6,5
6,5
13,6
26,0
40,9
48,7
66,2
81,9
316,3 34,00
185
0,04
0,05
0,10
0,19
0,35
0,40
0,57
0,87
4,09
0,31
199
10,4
13,5
31,9
92,0 178,2 207,9 344,4 460,2 2078,5 151,10
251
0,35
0,35
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
2,10
3,60
1,04
185
4,8
10,9
17,2
20,6
27,5
28,0
32,1
41,3
733,6 27,50
203
16,3
28,5
73,3 138,4 244,3 264,6 443,7 669,7 5699,4 227,00
197 0,0245 0,0245 0,0245 0,0245 0,0250 0,0335 0,0629 0,1205 0,3250 0,0395
201
0,01
0,01
0,3
1,0
2,6
3,3
7,5
11,0
94,0
3,4
210
17,5
19,1
70,0 122,5 175,0 175,0 175,0 280,5 3200,0 140,0
144
4,5
4,5
5,7
9,9
11,3
11,3
13,2
17,0
68,0
10,2

BG Zutphen Wonen vanaf 1945
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
waarde > max. waarde industrie
max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
waarde < achtergrondwaarde

5,30%
2,00%

0,30
1,83
0,38
0,57
0,97
0,97
0,49
0,88
0,94
0,23
2,75
0,33
0,46

Heterogeniteit
n.v.t.
0,12
0,12
0,50
0,18
0,93
0,01
0,47
1,11
0,20
0,29
0,84
0,22

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
250
8,2
38,5
74,2 103,0 156,6 170,9 225,6 274,8 1126,7 128,6
302
0,04
0,19
0,39
0,44
0,44
0,44
0,56
0,79
2,70
0,44
251
2,7
5,4
7,2
9,6
13,2
14,7
19,1
25,9
134,5 12,20
301
6,3
6,3
10,1
14,2
25,2
30,6
39,6
52,2
647,5 23,70
300
0,05
0,05
0,08
0,10
0,19
0,20
0,34
0,47
3,10
0,18
303
5,1
10,2
20,4
35,0
76,5
91,5 157,3 217,0 1048,7 69,90
251
0,35
0,35
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
2,10
3,60
1,04
302
4,4
9,3
14,9
18,8
26,6
28,8
35,5
46,4
90,9 22,20
303
15,5
27,5
49,1
72,7 136,6 153,3 216,2 312,6 1277,8 116,20
197 0,0245 0,0245 0,0245 0,0245 0,0250 0,0335 0,0629 0,1205 0,3250 0,0395
289
0,01
0,07
0,3
0,7
2,1
2,8
7,3
13,2
54,0
2,8
323
13,6
16,4
54,5
77,9 136,3 136,3 136,3 194,7
895,4
98,1
229
4,4
4,4
5,5
10,3
12,6
14,5
23,7
31,0
85,4
12,0

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

5,80%
2,60%

0,30
0,36
0,38
1,16
1,01
1,09
0,49
0,25
0,62
0,23
2,20
0,22
0,51

Heterogeniteit
n.v.t.
0,16
0,12
0,31
0,09
0,43
0,01
0,57
0,49
0,20
0,34
0,58
0,47

blz. 4/6

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Achtergrond
waarde
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Achtergrond
waarde
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

wonen
industrie
Max.
waarde
wonen
1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0
wonen
wonen
Max.
waarde
wonen
1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

Max.
waarde
industrie
4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Max.
waarde
industrie
4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Project: BKK regio Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Resulterende statistische parameters bij voorgestelde samenvoegingen van deelgebieden

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (klassen o.b.v. 80P)
* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.
** Voor barium, kobalt, molybdeen en PCB's is gebruik gemaakt van de uitzondering zoals omschreven in § 1.5 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (wijzigingsblad dd. 1 januari 2016).
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
Zone

Statistische parameters

BG Zutphen Industrie voor 1945
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

N

Versiedatum: 2-10-2020

N

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
250
8,2
38,5
74,2 103,0 156,6 170,9 225,6 274,8 1126,7 128,6
69
0,12
0,20
0,24
0,48
0,48
0,48
0,48
0,56
1,54
0,41
251
2,7
5,4
7,2
9,6
13,2
14,7
19,1
25,9
134,5 12,20
69
6,8
6,8
11,9
21,5
29,3
32,0
46,4
60,5
85,9 24,00
69
0,05
0,05
0,05
0,10
0,19
0,19
0,19
0,20
0,42
0,11
73
8,4
10,7
25,9
38,1
77,8
90,6 135,4 250,1 1677,2 92,10
251
0,35
0,35
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
2,10
3,60
1,04
69
10,1
14,0
18,8
24,1
29,0
29,0
38,6
42,5
84,5 26,10
69
27,8
32,6
83,5 128,5 235,6 244,2 325,6 475,5 1028,1 185,50
197 0,0245 0,0245 0,0245 0,0245 0,0250 0,0335 0,0629 0,1205 0,3250 0,0395
60
0,06
0,19
0,7
1,4
4,5
5,0
13,0
20,6
34,0
4,7
74
17,5
21,0
41,0 175,0 175,0 175,0 424,0 650,0 1500,0 185,0
38
4,7
4,7
5,9
11,7
11,7
11,9
14,1
17,3
31,9
10,4

BG Zutphen Industrie vanaf 1945
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
waarde > max. waarde industrie
max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
waarde < achtergrondwaarde

4,50%
1,30%

0,30
0,30
0,38
0,37
0,46
1,55
0,49
0,18
0,45
0,23
1,64
0,28
0,29

Heterogeniteit
n.v.t.
0,10
0,12
0,36
0,03
0,50
0,01
0,44
0,76
0,20
0,53
2,03
0,22

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
250
8,2
38,5
74,2 103,0 156,6 170,9 225,6 274,8 1126,7 128,6
210
0,05
0,20
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,54
5,41
0,49
251
2,7
5,4
7,2
9,6
13,2
14,7
19,1
25,9
134,5 12,20
212
6,7
6,7
6,7
10,5
19,2
23,0
32,6
73,3 3259,6 36,20
210
0,01
0,05
0,05
0,10
0,10
0,10
0,19
0,19
0,55
0,10
209
5,3
9,1
10,6
13,7
28,7
33,8
51,6
69,5
453,0 29,10
251
0,35
0,35
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
2,10
3,60
1,04
210
6,6
14,0
17,3
20,2
25,3
25,9
30,6
40,1
120,2 22,90
210
9,0
25,2
36,2
61,9 111,2 136,4 230,9 326,3 4826,9 132,20
197 0,0245 0,0245 0,0245 0,0245 0,0250 0,0335 0,0629 0,1205 0,3250 0,0395
184
0,01
0,02
0,14
0,3
0,7
0,9
2,5
4,8
52,0
1,3
241
7,0
21,0
70,0 133,0 175,0 175,0 305,0 550,0 1850,0 178,0
174
4,6
4,6
4,6
9,3
11,6
11,6
13,2
19,9
145,7
10,6

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

4,80%
1,40%

0,30
0,58
0,38
3,26
0,50
1,07
0,49
0,22
1,33
0,23
3,59
0,27
0,76

Heterogeniteit
n.v.t.
0,09
0,12
0,44
0,03
0,13
0,01
0,40
0,52
0,20
0,12
1,71
0,27

blz. 5/6

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Achtergrond
waarde
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Achtergrond
waarde
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

wonen
industrie
Max.
waarde
wonen
1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

Max.
waarde
industrie
4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

landbouw/natuur
landbouw/natuur
Max.
Max.
waarde
waarde
wonen
industrie
1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Project: BKK regio Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Resulterende statistische parameters bij voorgestelde samenvoegingen van deelgebieden

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (klassen o.b.v. 80P)
* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.
** Voor barium, kobalt, molybdeen en PCB's is gebruik gemaakt van de uitzondering zoals omschreven in § 1.5 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (wijzigingsblad dd. 1 januari 2016).
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
Zone

Statistische parameters

BG Zutphen Buitengebied
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Versiedatum: 2-10-2020

Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
waarde > max. waarde industrie
max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
waarde < achtergrondwaarde

N

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
154
13,8
35,8
64,0
94,7 157,4 166,3 210,8 252,5
383,8 114,1
331
0,04
0,22
0,33
0,44
0,44
0,44
0,55
0,64
1,57
0,42
154
2,5
5,1
5,1
8,0
11,8
12,6
16,4
20,0
38,8
9,70
331
0,6
6,2
10,7
15,8
23,0
26,6
31,9
42,5
168,2 19,10
331
0,05
0,05
0,07
0,11
0,19
0,19
0,27
0,40
0,90
0,15
329
5,1
10,1
20,2
31,8
56,3
66,4 101,9 132,2
389,7 47,50
154
0,35
0,81
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
2,10
3,50
1,10
331
4,6
7,6
12,1
16,3
21,4
23,9
30,4
39,1
173,7 18,50
331
10,6
27,0
52,1
71,4 108,1 115,8 152,5 191,2
675,8 88,00
125 0,0155 0,0177 0,0177 0,0177 0,0177 0,0177 0,0333 0,0396 0,1395 0,0234
298
0,01
0,07
0,2
0,4
1,1
1,4
2,4
5,0
130,0
1,8
364
12,6
15,1
50,5
50,5 126,1 126,1 126,1 171,7 1441,7
91,9
221
2,3
4,4
7,0
10,9
17,2
18,8
29,7
34,4
86,0
14,1

6,10%
2,80%

0,24
0,29
0,25
0,47
0,61
0,68
0,34
0,32
0,38
0,24
5,28
0,46
0,49

Heterogeniteit
n.v.t.
0,11
0,09
0,24
0,07
0,25
0,01
0,48
0,28
0,05
0,13
0,51
0,54

blz. 6/6

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Achtergrond
waarde
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

landbouw/natuur
landbouw/natuur
Max.
Max.
waarde
waarde
wonen
industrie
1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Project: BKK regio Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (klassen o.b.v. 80P)
* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.
** Voor barium, kobalt, molybdeen en PCB's is gebruik gemaakt van de uitzondering zoals omschreven in § 1.5 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (wijzigingsblad dd. 1 januari 2016).
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
Zone
Statistische parameters
OG Wonen voor 1970 (8 gemeenten)
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Versiedatum: 2-10-2020

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
476
21,5
32,3
43,1
67,7 111,5 129,2 189,2 256,8 1445,6 101,5
1389
0,09
0,20
0,38
0,47
0,47
0,47
0,58
0,67
5,84
0,43
469
2,9
6,0
6,0
8,0
11,5
12,4
16,4
21,9
48,7
9,70
1404
0,1
6,8
6,8
10,4
15,6
18,6
30,9
44,4
270,3 15,60
1392
0,02
0,05
0,05
0,07
0,15
0,17
0,19
0,28
3,61
0,11
1402
1,1
5,3
13,8
13,8
28,8
36,4
66,7 115,1
667,0 31,10
476
0,35
0,54
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
2,10
5,00
1,08
1395
2,5
5,2
8,7
13,9
19,4
21,4
27,3
32,3
124,3 15,90
1406
7,5
22,5
30,0
42,9
73,0
83,7 137,4 182,4 1030,2 64,60
348 0,0017 0,0116 0,0172 0,0207 0,0207 0,0207 0,0250 0,0350 0,2700 0,0220
1355
0,0
0,1
0,1
0,3
0,8
1,2
3,2
7,1
36,2
1,5
1423
0,1
21,0
70,0
70,0 125,0 150,0 175,0 206,5 3500,0 110,5
961
0,0
4,7
4,7
5,8
11,6
11,8
17,5
25,0
199,7
9,7

4,10%
2,00%

N

OG Overig (8 gemeenten)
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
waarde > max. waarde industrie
max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
waarde < achtergrondwaarde

0,36
0,33
0,21
0,62
1,07
0,93
0,34
0,24
0,48
0,20
2,70
0,41
0,66

Heterogeniteit
n.v.t.
0,13
0,09
0,25
0,05
0,23
0,01
0,42
0,28
0,05
0,18
0,60
0,36

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
N
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
1339
14,1
29,1
38,8
49,9
91,4 105,3 182,8 274,5 6094,9
97,0
3623
0,05
0,19
0,34
0,46
0,46
0,46
0,46
0,57
6,51
0,42
1334
0,5
3,9
5,5
7,3
10,7
12,2
17,2
24,8
80,8
9,60
3657
0,1
6,5
6,5
6,5
13,0
13,0
19,5
27,8
778,5 12,20
3618
0,00
0,05
0,05
0,05
0,10
0,10
0,19
0,19
1,16
0,08
3634
0,1
5,2
10,4
13,5
15,6
19,3
29,6
43,0
503,8 18,80
1339
0,06
0,35
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
2,10
30,00
1,13
3647
0,8
4,8
8,1
14,3
22,4
25,3
32,3
41,5
202,8 18,00
3648
0,2
16,3
28,5
28,5
52,9
61,0
94,2 140,3 1321,9 52,50
988 0,0032 0,0157 0,0157 0,0200 0,0225 0,0225 0,0315 0,0642 0,4497 0,0248
3287
0,0
0,0
0,1
0,1
0,4
0,4
1,1
3,5
38,0
0,9
3599
0,3
19,3
64,2
64,2 122,0 139,5 160,6 174,4 4588,3 102,3
2349
0,1
4,5
4,5
5,7
11,3
12,8
17,8
29,1
678,6
12,4

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

5,20%
2,20%

0,78
0,44
0,31
0,93
0,62
1,02
0,96
0,34
0,67
0,23
3,65
0,44
1,60

Heterogeniteit
n.v.t.
0,10
0,12
0,14
0,03
0,08
0,01
0,56
0,21
0,10
0,09
0,50
0,44

blz. 1/5

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen
Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

landbouw/natuur
landbouw/natuur
Max.
Max.
Achtergrond waarde
waarde
waarde
wonen
industrie
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

landbouw/natuur
landbouw/natuur
Max.
Max.
Achtergrond waarde
waarde
waarde
wonen
industrie
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Project: BKK regio Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (klassen o.b.v. 80P)
* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.
** Voor barium, kobalt, molybdeen en PCB's is gebruik gemaakt van de uitzondering zoals omschreven in § 1.5 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (wijzigingsblad dd. 1 januari 2016).
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
Zone

Statistische parameters

OG Lochem
Gezoneerd:

ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

N

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
245
23,6
41,1
47,2
67,4
74,2
87,7 115,3 168,6
708,1
78,9
814
0,11
0,24
0,34
0,47
0,47
0,47
0,47
0,59
5,55
0,42
244
3,3
5,0
6,5
6,5
9,3
9,3
11,8
13,6
24,9
8,40
813
0,4
6,9
6,9
6,9
9,9
10,5
14,8
21,8
91,1
9,90
814
0,03
0,05
0,07
0,14
0,20
0,20
0,20
0,20
2,25
0,14
815
2,3
5,4
5,4
10,8
15,4
16,9
26,1
46,6
307,4 16,40
235
0,35
0,35
1,05
1,05
1,50
1,50
1,50
1,50
1,60
1,15
812
5,3
7,4
9,3
13,0
17,8
19,0
22,0
26,0
63,7 14,10
805
7,8
12,5
22,3
31,2
44,6
44,6
66,0
95,5
312,4 38,80
223 0,0163 0,0232 0,0232 0,0232 0,0332 0,0332 0,0332 0,0332 0,1569 0,0280
793
0,0
0,1
0,3
0,3
0,4
0,5
0,6
1,3
35,0
0,6
864
0,4
19,9
66,4 165,9 165,9 165,9 165,9 180,1
900,7 120,9
445
1,2
4,7
5,9
5,9
5,9
5,9
11,9
14,4
77,9
7,5

OG Zutphen Wonen voor 1900
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Versiedatum: 2-10-2020

N

Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
waarde > max. waarde industrie
max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
waarde < achtergrondwaarde

3,20%
2,10%

0,26
0,30
0,12
0,39
0,52
0,94
0,28
0,17
0,35
0,08
3,25
0,14
0,49

Heterogeniteit
n.v.t.
0,10
0,05
0,10
0,03
0,09
0,01
0,29
0,14
0,02
0,03
0,52
0,17

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
44
24,5
56,7
89,9 124,9 173,3 192,8 230,6 300,0
630,2 151,5
150
0,04
0,19
0,22
0,45
0,45
0,45
0,45
0,52
3,19
0,41
44
4,2
6,3
9,5
12,0
16,6
18,5
22,3
26,4
31,2 13,80
148
6,1
6,1
15,2
28,0
50,8
54,3
75,4
85,9
368,0 37,30
150
0,05
0,05
0,09
0,19
0,38
0,45
0,60
0,86
1,85
0,29
148
5,0
11,5
22,6
52,4 109,4 130,0 180,8 258,3
344,4 77,90
44
0,35
0,35
0,96
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
2,10
0,92
149
7,5
13,7
16,8
22,3
28,4
31,2
38,5
45,0
64,8 24,70
155
0,3
26,2
58,0
84,3 129,2 146,4 262,1 586,0 1123,4 141,50
274 0,0049 0,0172 0,0245 0,0245 0,0245 0,0247 0,0375 0,0532 0,4060 0,0320
145
0,0
0,0
0,1
0,4
1,1
1,5
2,8
4,4
29,0
1,2
158
10,5
17,5
70,0
87,5 175,0 175,0 175,0 225,0 1450,0 134,5
120
4,3
4,3
6,4
10,5
10,9
11,2
15,5
17,1
34,1
10,1

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

7,30%
2,00%

0,30
0,46
0,21
0,57
0,77
0,66
0,38
0,21
0,71
0,26
2,33
0,24
0,34

Heterogeniteit
n.v.t.
0,09
0,12
0,53
0,17
0,51
0,00
0,48
0,97
0,08
0,11
0,67
0,23

blz. 2/5

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen
Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

landbouw/natuur
landbouw/natuur
Max.
Max.
Achtergrond waarde
waarde
waarde
wonen
industrie
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

wonen
industrie
Max.
Achtergrond waarde
waarde
wonen
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Max.
waarde
industrie
4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Project: BKK regio Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (klassen o.b.v. 80P)
* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.
** Voor barium, kobalt, molybdeen en PCB's is gebruik gemaakt van de uitzondering zoals omschreven in § 1.5 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (wijzigingsblad dd. 1 januari 2016).
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
Zone

Statistische parameters

OG Zutphen Wonen 1900-1945
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

N

Versiedatum: 2-10-2020

N

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
24
40,3
41,6
83,5 116,7 157,0 173,4 181,5 208,4
835,3 146,3
60
0,05
0,20
0,23
0,46
0,46
0,46
0,46
0,49
3,13
0,46
24
5,7
5,7
5,7
8,1
20,9
22,2
28,9
29,7
37,8 13,80
59
6,6
6,6
9,4
15,8
26,4
27,9
49,1
65,1
141,5 24,20
59
0,05
0,05
0,07
0,11
0,24
0,30
0,46
0,99
2,20
0,25
60
5,2
10,5
13,6
38,9
81,9 114,6 147,3 197,5
389,1 67,20
24
0,35
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,43
14,00
1,58
60
7,6
8,3
14,7
18,8
23,7
26,1
30,8
37,9
80,6 20,60
60
24,7
29,0
31,2
56,1
88,9
98,1 167,6 208,9
291,0 75,70
274 0,0049 0,0172 0,0245 0,0245 0,0245 0,0247 0,0375 0,0532 0,4060 0,0320
56
0,0
0,1
0,1
0,4
1,1
1,2
2,4
6,0
24,0
1,4
65
17,2
30,4
68,7 120,2 171,8 171,8 171,8 278,8
834,3 138,9
43
4,6
4,6
4,6
8,2
11,5
11,5
11,5
16,7
40,9
9,7

OG Zutphen Industrie voor 1945
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
waarde > max. waarde industrie
max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
waarde < achtergrondwaarde

4,80%
2,00%

0,37
0,54
0,27
0,58
1,02
0,75
1,68
0,23
0,37
0,26
2,46
0,20
0,45

Heterogeniteit
n.v.t.
0,08
0,14
0,39
0,20
0,39
0,00
0,46
0,31
0,08
0,15
0,80
0,22

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
47
43,6
66,3
90,3 105,9 146,4 146,4 162,0 208,1
436,1 124,0
75
0,12
0,23
0,24
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
2,25
0,41
47
6,1
8,5
11,9
13,9
18,5
19,6
22,8
25,4
31,9 15,60
73
5,0
7,0
7,0
12,3
19,5
19,9
31,4
46,1
101,3 17,70
75
0,05
0,05
0,05
0,10
0,20
0,20
0,20
0,20
0,84
0,13
75
5,4
10,8
14,0
26,2
36,2
51,4
87,8 101,5
184,8 37,40
47
0,35
0,35
1,05
1,05
1,05
1,05
2,10
2,10
2,10
1,15
75
11,8
17,2
20,1
25,1
32,6
32,6
37,6
43,4
72,7 27,10
74
24,2
30,8
64,2
99,9 219,6 241,6 307,5 351,4
549,1 148,00
274 0,0049 0,0172 0,0245 0,0245 0,0245 0,0247 0,0375 0,0532 0,4060 0,0320
68
0,0
0,1
0,3
0,8
2,1
2,6
7,0
10,2
33,0
2,6
69
17,5
17,5
21,0
70,0 175,0 175,0 176,0 339,0
650,0 118,5
50
4,8
4,8
7,2
11,7
12,1
13,1
14,7
16,1
50,9
11,2

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

4,00%
1,30%

0,17
0,37
0,12
0,54
0,64
0,60
0,46
0,14
0,35
0,26
1,98
0,22
0,35

Heterogeniteit
n.v.t.
0,07
0,10
0,26
0,03
0,19
0,01
0,40
0,55
0,08
0,26
1,04
0,20

blz. 3/5

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen
Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

wonen
wonen
Max.
Achtergrond waarde
waarde
wonen
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

wonen
industrie
Max.
Achtergrond waarde
waarde
wonen
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

Max.
waarde
industrie
4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Max.
waarde
industrie
4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Project: BKK regio Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (klassen o.b.v. 80P)
* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.
** Voor barium, kobalt, molybdeen en PCB's is gebruik gemaakt van de uitzondering zoals omschreven in § 1.5 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (wijzigingsblad dd. 1 januari 2016).
Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
Zone

Statistische parameters

OG Zutphen Industrie 1945-1970
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

N

Versiedatum: 2-10-2020

N

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
28
28,0
37,3
51,9
63,9 135,9 137,5 260,8 283,7
319,7 107,9
92
0,05
0,05
0,23
0,47
0,47
0,47
0,47
0,58
3,68
0,40
28
5,3
5,6
7,0
8,9
14,2
15,9
22,7
28,1
32,7 12,10
92
6,5
6,5
6,5
6,5
24,8
28,0
35,3
46,4
168,3 17,40
92
0,04
0,05
0,05
0,10
0,10
0,10
0,19
0,23
0,55
0,11
92
4,5
10,4
10,4
13,5
26,8
35,4
44,7
59,1
148,9 22,60
28
0,35
0,35
0,88
1,05
1,05
1,05
1,05
1,15
3,50
0,97
92
6,3
14,1
17,2
20,7
29,1
33,6
49,0
62,5
78,3 26,60
91
13,4
18,7
28,4
52,7 136,8 145,9 190,5 212,8
364,8 85,90
274 0,0049 0,0172 0,0245 0,0245 0,0245 0,0247 0,0375 0,0532 0,4060 0,0320
83
0,0
0,0
0,1
0,2
0,5
0,7
3,0
6,8
30,0
1,4
107
17,5
17,5
70,0
70,0 175,0 175,0 272,0 526,0 1400,0 166,5
72
4,6
4,6
5,4
10,9
11,4
11,4
13,0
16,2
19,5
9,1

OG Zutphen Industrie na 1970
Gezoneerd:
ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
waarde > max. waarde industrie
max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
waarde < achtergrondwaarde

5,60%
1,50%

0,30
0,62
0,24
0,64
0,53
0,62
0,60
0,26
0,43
0,26
2,88
0,28
0,27

Heterogeniteit
n.v.t.
0,14
0,13
0,27
0,04
0,10
0,00
0,74
0,33
0,08
0,18
1,64
0,21

Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:
Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:

Gem
Min
5P
25P
50P
75P
80P
90P
95P
Max
VC
189
1,9
28,2
37,7
67,3 107,6 127,5 175,4 257,2
430,5
94,4
53
0,19
0,23
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,60
0,98
0,46
190
2,7
5,3
5,3
8,6
12,1
13,0
16,8
20,3
35,5
9,90
53
6,3
6,3
6,3
6,3
17,1
19,1
26,7
28,8
37,9 12,60
53
0,05
0,05
0,05
0,09
0,12
0,13
0,20
0,27
0,36
0,11
53
7,9
10,2
13,3
17,5
27,7
35,9
46,4
81,4
99,2 25,50
190
0,06
0,77
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,52
10,50
1,13
53
10,7
12,2
15,9
19,7
23,1
24,3
31,5
34,8
39,9 20,80
53
6,8
24,4
27,1
42,5
67,6
78,1 110,5 127,9
141,1 53,10
274 0,0049 0,0172 0,0245 0,0245 0,0245 0,0247 0,0375 0,0532 0,4060 0,0320
33
0,01
0,05
0,14
0,16
0,3
0,4
0,7
0,9
2,3
0,3
61
35,0
70,0
70,0
70,0 175,0 175,0 175,0 175,0
375,0 121,0
49
4,4
4,4
5,5
11,1
17,4
22,8
45,9 114,0
205,9
24,2

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

6,70%
1,60%

0,30
0,16
0,22
0,37
0,52
0,57
0,70
0,16
0,32
0,26
1,43
0,11
1,11

Heterogeniteit
n.v.t.
0,10
0,09
0,15
0,05
0,15
0,00
0,35
0,18
0,08
0,02
0,34
1,96

blz. 4/5

Stoffen
Barium*
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen
Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

wonen
wonen
Max.
Achtergrond waarde
waarde
wonen
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

Max.
waarde
industrie
4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

landbouw/natuur
landbouw/natuur
Max.
Max.
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Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)
sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
weinig heterogeniteit (Index < 0,2)
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1,05
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0,6
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374
1,9
4,5
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5,40%
1,90%
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0,24
0,22
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0,20
0,06
0,22
0,00
0,52
0,30
0,08
0,14
0,52
0,36

blz. 5/5

Bodemkwaliteitsklasse:
Ontgravingsklasse:

95P> I
n.v.t.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Stoffen
Barium*/**
Cadmium
Kobalt**
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen**
Nikkel
Zink
PCB (som 7)**
PAK (som 10)
Minerale olie
Arseen

landbouw/natuur
landbouw/natuur
Max.
Max.
Achtergrond waarde
waarde
waarde
wonen
industrie
0,60
15,0
40,0
0,15
50,0
1,5
35,0
140,0
0,0200
1,5
190,0
20,0

1,20
35,0
54,0
0,83
210,0
88,0
39,0
200,0
0,0400
6,8
190,0
27,0

4,30
190,0
190,0
4,80
530,0
190,0
100,0
720,0
0,5000
40,0
500,0
76,0

Interventie
waarde
bodem (I)
13,0
190,0
190,0
36,0
530,0
190,0
100,0
720,0
1,00
40,0
5000,0
76,0

Project: BKK regio Achterhoek
Projectcode: SOB011396

Overzicht kaartbijlagen
Kaartbijlage B1
Bodemfunctieklassenkaart
Kaartbijlagen B2
Bodemkwaliteitszonekaarten
Kaartbijlagen B3
Ontgravingskaarten
Kaartbijlagen B4
Toepassingskaarten (generiek kader Besluit)

Documentcode: SOB011396.RAP001 – Kaartbijlagen

15 Hamerstuk / Stadsbank Oost Nederland Jaarstukken 2020 en begroting 2022
1 Dossier 2740 voorblad.pdf

Raadsvergadering
Dossiernummer

2740

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

22 juni 2021

Agendapunt

15

Omschrijving

Hamerstuk / Stadsbank Oost Nederland Jaarstukken
2020 en begroting 2022

Geagendeerd

Vergaderdatum

Raadsvergadering

22 juni 2021

Voorgesteld besluit

Besluit
1. Geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2020 en de Stadsbank Oost
Nederland daarover te informeren.

2. In te stemmen met de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

1 Voorstel en besluit Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Stadsbank Oost Nederland

Zaaknummer

:

185455

Raadsvergadering

:

22-06-2021

Onderwerp

:

Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Stadsbank Oost Nederland

Collegevergadering
Portefeuillehouder
Steller

:
:
:

11-05-2021
Wethouder G.J. Teselink
Oorsprong, Lars, Team
Opdrachtgeverschap C

tel.

:

0686832576
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daarover informeren.
2. Instemmen met de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
Overeenkomstig de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost
Nederland hebben wij het conceptjaarverslag 2020 en de conceptbegroting 2022 (inclusief de
meerjarenraming 2023 t/m 2025) ontvangen. Op grond van artikel 35, lid 3 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld om
zijn zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de jaarrekening en de begroting.
De gemeenteraad krijgt zodoende inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van de Stadsbank
Oost Nederland en kan hierop invloed uitoefenen door zijn zienswijze naar voren te brengen aan
de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland.
Argumentatie
1.1 De concept jaarrekening 2020 voldoet aan de gestelde eisen, conform de
gemeenschappelijke regeling.
De jaarrekening geeft op hoofdlijnen weer in hoeverre de Stadsbank Oost Nederland erin is
geslaagd de doelstellingen vanuit de begroting te realiseren.
1.2 De Stadsbank Oost Nederland is de coronacrisis 2020 relatief goed doorgekomen.
De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn opgenomen in de jaarstukken. De continuïteit
van de Stadsbank wordt niet bedreigd door de crisis. Er is wel sprake van een terugval van de
dienstverlening en omzet. Hierdoor valt de bijdrage van de gemeenten ook lager uit. Voor
Berkelland valt de bijdrage € 10.434,- lager uit. De totale bijdrage van Berkelland aan de
Stadsbank over 2020 bedraagt € 240.703,-.
De Stadsbank heeft doorgewerkt aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
schuldhulpverlening. De ontwikkeling van een strategisch profiel voor het onderdeel
beschermingsbewind is hier een mooi voorbeeld van. Dit profiel is - met breed draagvlak - door
de in de Stadsbank deelnemende gemeenten vastgesteld.
De audit van branchevereniging NVVK is de Stadsbank in 2020 met goed gevolg doorlopen.
In 2021 wordt overleg gevoerd met gemeenten of het wenselijk is extra corona-kosten voor de
Stadsbank te compenseren. Het financiële risico van corona ligt nu volledig bij de Stadsbank,
omdat niet onmiddellijk gereageerd kan worden met een evenredige verlaging van de kosten.
1.3 Er is een positief resultaat van € 223.300,Dit positieve resultaat is hoofdzakelijk het gevolg van aanvullende btw aftrek voor
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beschermingsbewind over de periode 2015-2020 à € 208.200,-. Hierbij moet eveneens worden
opgemerkt dat in de Voor- en Najaarsnota al rekening is gehouden met een negatief resultaat als
gevolg van de verminderde dienstverlening. De begroting is tussentijds reeds bijgesteld met €
736.100,- uit de eigen reserve van de Stadsbank.
Het voorstel is om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van de
Stadsbank. Hierdoor komt de weerstandsratio uit op 1,35 en is daarmee voldoende.
1.4 Het accountantsverslag is positief
De accountant zal bij een ongewijzigde vaststelling van de jaarstukken een goedkeurende
accountantsverklaring afgeven.
2.1 De concept begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 voldoen aan de gestelde eisen,
conform de gemeenschappelijke regeling.
De begroting geeft weer wat de Stadsbank Oost Nederland volgend jaar wil realiseren. De
financiële gevolgen voor de plannen voor de langere termijn worden in de meerjarenraming
globaal weergegeven.
2.2 In de concept begroting zijn de werkelijke volumeaantallen van 2020 als uitgangspunt
genomen, waarbij de corona-effecten zo goed mogelijk zijn verwerkt.
Op dit moment is het nog moeilijk in te schatten in welk tempo de door de coronacrisis
opgetreden afname van de dienstverlening in 2020 ombuigt naar een toename van de
schuldhulpvraag in 2021/2022. De dienstverlening van de Stadsbank zal naar verwachting in de
aanloop naar 2022 worden beïnvloed door de corona-effecten. De actuele situatie wordt door de
Stadsbank voortdurend gemonitord. Van eventuele gevolgen zal verslag worden gedaan in de
voortgangsrapportages (Voorjaarsnota, Najaarsnota en Jaarverslag 2021). Dit zal ook worden
meegenomen in de Primaire begroting 2022
2.3 De concept begroting is gebaseerd op bestaand beleid en sluit hierop aan.
De Stadsbank speelt in op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van schuldhulpverlening. Hierbij
valt te denken aan collectief schuldregelen, de inzet van saneringskredieten, het
Schuldenknooppunt, de Buddy-app, automatische incasso.
De Stadsbank wil meer inzetten op een sterke dienstverleningslijn van administratie tot
begeleiding door gebruik te maken van onder andere digitale innovaties.
De Stadsbank gaat meer resultaatgericht werken aan duurzame financiële zelfredzaamheid voor
de klant.
Om beter aan te sluiten bij de wensen van de gemeenten wil de Stadsbank het partnerschap en
het accountmanagement bij de gemeenten verder vorm geven en uitdiepen. Dit kan door meer
samen te werken met de Voormekaar Teams, expertise te delen bij projecten of ter
onderbouwing van nieuwe beleidsinitiatieven.
2.4 De Stadsbank gaat bij de start van de accountantsfunctie voor verslagjaar 2021 een
rechtmatigheidsverantwoording opstellen.
Vanaf 2021 geeft het Dagelijks Bestuur van de Stadsbank de verklaring af dat de organisatie
rechtmatig heeft gehandeld. In samenwerking met de accountant zal een visie over de
rechtmatigheidsverantwoording worden voorbereid. Het gaat dan om bijvoorbeeld de
ambitieniveaus die in de notitie Rechtmatigheidsverantwoording van de commissie Bado
(Bedrijfsvoering Auditing Decentrale Overheden) zijn aangegeven en het te kiezen grensbedrag
(tussen 1% en 3%).
Voorafgaand aan de accountantscontrole over verslagjaar 2021, wordt aan het Algemeen
Bestuur een voorstel gedaan om het ambitieniveau en de tolerantiegrenzen van de interne
controle te bepalen.
2.5 De begroting en meejarenraming zijn sluitend.
Er zijn investeringen in de jaren 2022-2025 gepland. Deze investeringen worden gedekt uit de
vrijval. Er wordt geen beroep gedaan op de reserves of een hogere bijdrage van de gemeenten.
Kanttekeningen en risico’s
Op welke manier de coronacrisis de dienstverlening en financiële situatie van de Stadsbank
beïnvloedt, is op dit moment nog niet te overzien. De Stadsbank monitort deze ontwikkelingen en
zal eventuele effecten rapporteren in de Voor- en Najaarsnota. In de begroting 2022 is waar

mogelijk rekening gehouden met de corona-effecten.
Vooralsnog ligt het risico van de corona-effecten bij de Stadsbank. In dit kader wordt in 2021 met
de deelnemende gemeenten bezien of het wenselijk is om mogelijke extra kosten van de
Stadsbank te compenseren en te overwegen om een teruggave van de gemeentelijke bijdragen
achterwege te laten.
Financiën
Het resultaat over 2020 komt neer op € 223.300,- positief. Hierin zijn de reeds door het bestuur
geaccordeerde mutaties in de reserves verwerkt. Dit resultaat betreft met name de nog te
ontvangen aanvullende btw-aftrek à € 208.200,-. Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld
om de jaarrekening 2020 vast te stellen en het rekeningsaldo van € 223.300,- toe te voegen aan
de algemene reserve.
De Stadsbank hanteert twee indices voor het berekenen van de gemeentelijke bijdragen. Er is
een index voor loonmutaties van 3,3% en de gehanteerde prijsindex is 2,3%. De wijze van
berekening is conform de nieuwe afspraak zoals gemaakt in de Achterhoek. Hierdoor zal de
gemeentelijke bijdrage licht toenemen.
Voor de begroting van 2022 vraagt de Stadsbank ons € 260.494,- bij te dragen. De bijdrage
wordt gedekt uit de begroting van SDOA, specifiek het programma ondersteunende diensten.
VN verdrag rechten van mensen met een beperking
N.v.t.
Communicatie
N.v.t.
Initiatief, participatie en rol gemeente
De Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland biedt aan de inwoners van 22
gemeenten in Twente en de Achterhoek ondersteuning aan mensen met (dreigende) schulden
en werkt aan verbetering van het productenaanbod. De portefeuillehouder schuldhulpverlening
uit het college van burgemeester en wethouders wordt afgevaardigd in het Algemeen Bestuur
van de Stadsbank Oost Nederland.
Planning en evaluatie
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland stelt de
jaarrekening 2020 en begroting 2022 op 30 juni 2021 vast. Vervolgens wordt de jaarrekening op
uiterlijk 15 juli 2021 bij de Provincie ingediend. Voor de begroting geldt een uiterlijke termijn van
1 augustus 2021.
Ambtelijk worden wij vertegenwoordigd door de ambtenaren van SDOA in de Platform
vergaderingen Stadsbank waar de voortgang wordt bewaakt en de deelnemers aan de
gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland geïnformeerd worden.
Alternatieven
De gemeenteraad van Berkelland kan bij het Dagelijks Bestuur van de Stadsbank een zienswijze
over de jaarrekening 2020 naar voren brengen en/of besluiten niet in te stemmen met de
begroting 2022.

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering

:

28-05-2021

De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11-05-2021;
besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2020 en de Stadsbank Oost Nederland
daarover te informeren.
2. In te stemmen met de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28-05-2021
de griffier,

de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel
Onderwerp
N.v.t.

:

Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Stadsbank Oost Nederland

1 Primitieve begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Primitieve
begroting 2022
Meerjarenraming 2023-2025

STADSBANK OOST NEDERLAND – PRIMITIEVE BEGROTING 2022

Inhoudsopgave
VOORWOORD ...............................................................................................................................3
1. BELEIDSBEGROTING ..................................................................................................................4
1.1. VERSLAG ......................................................................................................................................................... 4
1.1.1. Doelstelling ........................................................................................................................................... 4
1.1.2. Beleidsvisie ........................................................................................................................................... 5
1.2. DE ORGANISATIE ............................................................................................................................................... 7
1.2.1. Bestuur ................................................................................................................................................. 7
1.2.2. Management en organisatiestructuur van de Stadsbank Oost Nederland .......................................... 8
1.2.3. Het werkgebied van de bank ................................................................................................................ 9
1.3. PROGRAMMAPLAN 2021 ................................................................................................................................. 10
1.3.1. Programma Algemeen Bestuur .......................................................................................................... 10
1.3.2. Programma Financieel-maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen .................................... 13
1.3.3. Prestatie-indicatoren effectiviteit Schuldhulpverlening ..................................................................... 18
1.4. VERPLICHTE PARAGRAFEN ................................................................................................................................. 21
1.4.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................................ 21
1.4.2. Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................ 27
1.4.3. Financiering ........................................................................................................................................ 27
1.4.4. Verbonden partijen............................................................................................................................. 30
1.4.5. Bedrijfsvoering ................................................................................................................................... 30

2. FINANCIËLE BEGROTING .......................................................................................................... 32
2.1. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE BEGROTING 2022 .................................................................................... 32
2.2. MEERJARENPERSPECTIEF 2022 - 2025 ............................................................................................................... 37
2.3. VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE BEGROTING ................................................................................................. 41

BIJLAGEN .................................................................................................................................... 42
BIJLAGE 1: CATEGORIALE BEGROTING EN MEERJARENRAMING......................................................................................... 43
BIJLAGE 2: STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN ................................................................................................... 44
BIJLAGE 3: INVESTERINGEN 2022 – 2025 .................................................................................................................. 45
BIJLAGE 4: BASIS FACTURATIE-SYSTEMATIEK ................................................................................................................ 46
Primitieve begroting 2022 per gemeente..................................................................................................... 46
BIJLAGE 5: MEERJARENRAMING PER GEMEENTE ........................................................................................................... 47

Voorwoord
Voor u ligt de Primitieve begroting 2022, inclusief de Meerjarenraming 2023-2025 van de
Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland. In de begroting en de meerjarenraming zijn de
verwachte baten en lasten voor de komende jaren opgenomen.
De Primitieve begroting 2022 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is
gebaseerd op het door het Algemeen Bestuur vastgestelde dienstverlenings- en bekostigingsmodel. In de
dienstverlening richting gemeenten en klanten staan ‘maatwerk’ en ‘innovatie’ centraal. Het beleid met
betrekking tot de schulddienstverlening is - in lijn met de WGS (Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening) een (individuele) verantwoordelijkheid/bevoegdheid van de 22 deelnemende gemeenten in de
Gemeenschappelijke Regeling.
Vanaf 2021 of 2022 geeft niet meer de accountant, maar het Dagelijks Bestuur, de verklaring af, dat de
interne organisatie rechtmatig heeft gehandeld. Door de Stadsbank is hier reeds op ingespeeld door de
interne controle op rechtmatigheid door de Stadsbank te intensiveren. In samenwerking met de accountant
wordt de implementatie van deze wijziging in de BBV-regelgeving voorbereid.
De Stadsbank speelt in op de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de schuldhulpverlening, waaronder
collectief schuldregelen, de inzet van saneringskredieten, het Schuldenknooppunt, nieuwe digitale
ontwikkelingen als Buddy-app en automatische incasso en de introductie van een nieuw kwaliteitskader
van de branchevereniging NVVK. Vanuit een strategische blik naar de toekomst zijn we bezig met koers en
ontwikkellijnen, die we samen met de 22 gemeenten gaan invullen.
Ten tijde van de opstelling van deze Primitieve begroting zijn de maatschappelijke effecten van het Coronavirus van grote invloed op de samenleving en de dienstverlening van de Stadsbank. De uiteindelijke
financiële effecten (materieel gezien) voor de Stadsbank op termijn zijn op dit moment nog onzeker. Op dit
moment is nog moeilijk in te schatten in welk tempo de door de Corona-crisis opgetreden afname van de
dienstverlening in 2020 ombuigt naar een mogelijk te verwachten toename van de schuldhulpvraag in
2021/2022. Waarschijnlijk zal de omslag zich niet eerder aandienen dan in de tweede helft van 2021 maar
wellicht zal dit nog later zijn. De actuele situatie wordt door de Stadsbank voortdurend gemonitord.
In deze Primitieve Begroting zijn voor de omvang van de dienstverlening vooralsnog de werkelijke
volumeaantallen van het jaar 2020 als uitgangspunt genomen, waarbij de Corona-effecten zijn verwerkt. In
de begrotingsjaren 2023-2025 zijn de aantallen stabiel gehouden. Hierbij wordt aangesloten bij het
Jaarverslag 2020 en de Primaire Begroting 2021.
Daarnaast is rekening gehouden met de richtlijnen en voorwaarden die de Stadsbank van de deelnemende
gemeenten heeft ontvangen, aangevuld met de voor de Stadsbank specifieke uitgangspunten.

Enschede, maart 2021

Dhr. A. Kampman
Voorzitter Dagelijks Bestuur
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1. Beleidsbegroting
1.1. Verslag
1.1.1. Doelstelling
De Stadsbank is dé schulddienstverlener in Twente en de Achterhoek. Als deskundige en betrouwbare
dienstverlener zijn wij een steun en toeverlaat voor mensen met financiële problemen. Ons doel is het
creëren van financiële stabiliteit. Dit leveren we op maat, vanuit klantgerichte en transparante
professionele dienstverlening. Samen met de klant werken we aan een nieuw en reëel
toekomstperspectief.
Als uitvoeringsorganisatie concentreren wij ons op het leveren van kwalitatief goede dienstverlening.
‘Samen lossen wij uw schulden op’. Met onze inhoudelijke expertise en gezamenlijke passie streven we er
continu naar een toonaangevende organisatie te zijn. We kennen onze klant en bieden optimale
begeleiding met kennis van de markt en maatschappij. Een organisatie die toegevoegde waarde levert,
aangesloten op de actuele wens van onze klant en opdrachtgever. Met innovatie oplossingen bewegen wij
mee met deze wens en verlagen de drempel tot schulddienstverlening.
Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de schuldhulpverlening, waaronder collectief
schuldregelen, intensivering van de inzet van saneringskredieten (al dan niet in combinatie met een op te
richten landelijk waarborgfonds), Schuldenknooppunt, nieuwe digitale ontwikkelingen als een Buddy-app
en automatische incasso en de introductie van een nieuw kwaliteitskader van de branchevereniging NVVK.
De Stadsbank kijkt steeds hoe deze ontwikkelingen binnen het dienstverleningsmodel van de Stadsbank
verder vorm en inhoud kunnen krijgen. Vanuit een strategische blik naar de toekomst zijn we bezig met
koers en ontwikkellijnen, die we samen met de 22 gemeenten gaan invullen. We willen onder meer naar
een sterke dienstverleningslijn en van administratie naar begeleiding, onder andere door (digitale)
innovaties. De klant voorop en werken aan financiële zelfredzaamheid, meer gericht op resultaat. Ook
willen we het partnerschap met gemeenten en het accountmanagement vanuit de Stadsbank verder vorm
en inhoud gaan geven. Om zo nog beter en pro-actiever aan te sluiten op wensen van de gemeenten, maar
ook onze expertise over de uitvoeringspraktijk voor gemeenten ter beschikking te stellen. In sociale of
wijkteams, in projecten of ter onderbouwing van nieuwe beleidsinitiatieven.
We verwachten dat we in 2022 een nieuw financieel model hebben ontwikkeld, dat hier vanzelfsprekend
op aansluit. Belangrijk om te melden is ook dat we onze reguliere P&C cyclus en de producten als begroting
en jaarrekening vanaf 2022 (start bij primaire begroting) qua opzet, structuur en informatie(gehalte) gaan
moderniseren. We willen het informatiegehalte vergroten, meer inhoudelijke toelichting en analyse bieden
en het prettiger leesbaar maken. Op basis van een verscherpte koers en vernieuwd financieel model kijken
we ook naar de effectindicatoren. Ook daar moet vernieuwing en aanscherping plaatsvinden.
De dienstverlening van de Stadsbank zal door bovenstaande ontwikkelingen in de aanloop naar 2022
worden beïnvloed. In de voortgangsrapportages (Voorjaarsnota, Najaarsnota, Jaarverslag 2021) wordt over
de voortgang hiervan verslag gedaan. Een eventuele impact hiervan zal worden meegenomen vanaf de
Primaire begroting 2022, die in het najaar van 2021 wordt opgesteld.
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De corona-crisis heeft in 2020 geleid tot een terugval in de dienstverlening en minder inkomsten van de
deelnemende gemeenten. Waarschijnlijk zal zich dit ook in (een groot deel van 2021) voordoen. Het is op
het moment van de opstelling van deze Primitieve begroting 2022 nog onzeker wanneer de dienstverlening
weer gaat aantrekken. Het risico van corona ligt vooralsnog bij de Stadsbank. In dit kader wordt met de
deelnemende gemeenten overlegd of het wenselijk is om in een scenario waarbij de financiële positie van
de SON door corona substantieel is verslechterd, eventuele extra corona-kosten van de SON te
compenseren en te overwegen om een teruggave van de gemeentelijke bijdragen achterwege te laten.

1.1.2. Beleidsvisie
De Stadsbank ondersteunt de aangesloten gemeenten bij het gemeentelijk beleid ter bevordering van de
maatschappelijke participatie van hun burgers, met name gericht op de ‘bancaire taken’ voor
schuldhulpverlening. Hierbij wordt geanticipeerd op de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. De
dienstverlening van de Stadsbank bestaat uit:
•

Preventie- en voorlichtingsactiviteiten gericht op het voorkomen van financiële instabiliteit en
schulden.

•

Het geven van advies over het creëren van financiële stabiliteit, het oplossen van schulden en het
adviseren over het wegnemen van tekortkomingen die hebben geleid tot de financieel
problematische situatie.

•

Kredietmogelijkheden aan personen die voldoen aan de “Fido-criteria”. De bank hanteert hierbij
maatschappelijk verantwoorde rentepercentages.

•

Budgetbeheer ter borging van de stabiliteit in de betaling van primaire lasten van het huishouden
en ter ondersteuning van het herstel van de financiële zelfredzaamheid, zodat (verdere) schulden
kunnen worden voorkomen.

•

Meerderjarigenbewind aan personen die blijvend niet bij machte zijn zelfstandig de eigen financiën
te beheren.

•

De voorliggende voorziening ‘Budgetzorg’, voor klanten waarvoor budgetbeheer te ‘licht’ is en
beschermingsbewind ‘te zwaar’. Naast de financiën wordt de gehele administratieve huishouding
voor een langere periode samen met de klant gedaan.

•

Bemiddeling tussen schuldenaar en schuldeisers om tot een minnelijke schuldregeling te komen en
ter voorkoming van maatschappelijke uitval. Hierbij bij voorkeur de inzet van het instrument
saneringskredieten.

•

Beheer minnelijke regelingen ter borging van een minnelijke regeling en ter ondersteuning van een
eventuele re-integratie op de arbeidsmarkt.

•

De afgifte van de verklaring en het ondersteunen bij het opstellen van het verzoekschrift conform
de Faillissementswet inzake de toelating tot de wettelijke schuldsanering.

•

De samenwerking met en inzet van vrijwilligers in de schuldhulpdienstverlening.
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Bovendien zet de bank haar expertise en capaciteiten in om maatwerkdiensten te leveren aan de
aangesloten gemeenten, met name in de vorm van diensten op locatie en projecten.
De bank is lid van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), de belangenvereniging van
gemeentelijke kredietbanken, publieke instellingen en bedrijven die mensen met schulden helpen.
Daarnaast is de bank aangesloten bij Sociale Banken Nederland (SBN), een samenwerkingsverband van
kredietbanken en bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel.
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1.2. De organisatie
1.2.1. Bestuur
Het Algemeen Bestuur (2018 – 2022)
Elk van de 22 aangesloten gemeenten wijst uit haar college één lid aan voor het Algemeen Bestuur. Elk lid
van het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering één stem. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur
zijn openbaar.
Het Algemeen Bestuur vergadert jaarlijks tenminste tweemaal.

Het Dagelijks Bestuur (2018 – 2022)
Aan het begin van de zittingsperiode van het bestuur benoemen de leden van het Algemeen Bestuur uit
hun midden het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit acht leden. Statutair maken de
Algemeen Bestuursleden van de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo deel uit van het Dagelijks
Bestuur.
Elk lid van het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering één stem. Bij het staken van stemmen beslist de
stem van de voorzitter.
De heer A. Kampman, Wethouder van de gemeente Enschede, is voorzitter van het Algemeen en Dagelijks
Bestuur.
De heer P. Lage Venterink, Hoofd afdeling Juridische Zaken en Beleid, sector Sociaal bij de gemeente
Hengelo, is secretaris van het bestuur.

Het Platform
Het Platform is een permanente ambtelijke adviescommissie aan zowel het bestuur als de directeur van de
bank. Het Platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en de directie inzake het beleid
en de bedrijfsvoering van de bank.
De voorzitter van het Platform wordt door het Algemeen Bestuur benoemd en neemt als adviseur deel aan
de vergaderingen van zowel het Algemeen als het Dagelijks Bestuur. Mevrouw J. Beumers, Hoofd
Uitvoering Sociaal Domein bij de gemeente Almelo, is voorzitter van het Platform.
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1.2.2. Management en organisatiestructuur van de Stadsbank Oost Nederland

Bestuurs- en organisatiestructuur Stadsbank Oost Nederland per 31-12-2020
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1.2.3. Het werkgebied van de bank
Het werkgebied van de bank bestaat uit de 22 bij de gemeenschappelijke regeling aangesloten gemeenten.
In dit werkgebied wonen 905.596 inwoners verdeeld over 397.457 huishoudens (bron CBS, 2020).
Het werkgebied is op geografische gronden en gemeentelijke samenwerkingsverbanden verdeeld.
Stadsbank Oost Nederland werkt op locatie in 22 gemeenten en kent als hoofdvestiging Enschede.

De gemeenten van Stadsbank Oost Nederland zijn als volgt ingedeeld in 4 gebiedsteams:
Gebiedsteams
Team
Enschede
Hengelo
Almelo
Achterhoek

Gemeente
Enschede, Haaksbergen, Losser.
Borne, Dinkelland, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal en Tubbergen.
Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden.
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland, Oost Gelre,
Oude IJsselstreek en Winterswijk.
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1.3. Programmaplan 2021
1.3.1. Programma Algemeen Bestuur
Hoofdkenmerken
Het programma Algemeen Bestuur omvat de bestuursproducten: bestuursorganen en
bestuursondersteuning. Tevens behoren tot het programma Algemeen Bestuur de niet product-/
dienstverleningspecifieke activiteiten en voorzieningen gericht op een effectief en efficiënt beheer van de
bedrijfsvoering. Vanuit de afdeling Bedrijfsvoering & Advies vindt de algemene interne ondersteuning aan
de diverse organisatieonderdelen en het management plaats.

Wat wil de Stadsbank bereiken?
-

Bestaand beleid:

Bestuursorganen
•

Vertalen van bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

•

Een maatschappelijk en bestuurlijk verantwoorde positionering van de Stadsbank.

•

Sturing geven aan en reageren op organisatieontwikkelingen die gericht zijn op een effectieve en
efficiënte bedrijfsvoering bij de bank, alsmede op het leidinggeven aan de ambtelijke organisatie.

•

Het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en de verzorgde dienstverlening.

Bestuursondersteuning
•

De voorbereiding van beleidsontwikkeling voor het Bestuur.

•

De voorbereiding van de verantwoording door het Bestuur.

Algemene interne ondersteuning
•

In stand houden van de fysieke infrastructuur.

•

In stand houden en optimaliseren van de automatisering en telecommunicatie infrastructuur.

•

Effectief en efficiënt beheer van de bedrijfsvoering.
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Wat gaan we daarvoor doen?
Rechtmatigheidsverantwoording
Vanaf 2021 (mogelijk vanaf 2022) geeft niet meer de accountant, maar het Dagelijks Bestuur de verklaring
af over de rechtmatigheid van de (interne) organisatie. Naast de uitvoering van de interne controle wordt
vanaf deze wijziging in het BBV ook een rapportage opgesteld aan het Dagelijks Bestuur met een
(genormeerd) oordeel over de interne controle. Deze rapportage vervangt de kwaliteitstoets van de
accountant.
In samenwerking met de accountant zal - bij de start van de accountantsfunctie voor het verslagjaar 2021 een visie over de rechtmatigheidsverantwoording worden voorbereid. Het gaat dan om bijvoorbeeld de
ambitieniveaus die in de notitie Rechtmatigheidsverantwoording van de commissie Bado zijn aangegeven
en het te kiezen grensbedrag (tussen 1% en 3%). Daarbij worden uiteraard de adviezen meegenomen die
de accountant in het accountantsverslag 2020 heeft opgenomen.
Voorafgaand aan de accountantscontrole van het verslagjaar 2021 wordt aan het Algemeen Bestuur een
voorstel gedaan om het ambitieniveau en de tolerantiegrenzen van de interne controle te bepalen. Hierbij
worden de nu geldende controleverordening en controleprotocol betrokken. Vanuit de ervaringen die de
Stadsbank in 2021 met de rechtmatigheidsverantwoording opdoet, worden voor de latere jaren zo nodig
aangepaste grensbedragen gedefinieerd en wordt interne regelgeving aan het normen- en toetsingskader
toegevoegd.
Platform Stadsbank Oost Nederland (het Platform)
Het Platform is een adviesorgaan voor zowel het Bestuur als de directie van de Stadsbank. Alle bij de
gemeenschappelijke regeling aangesloten gemeenten kunnen deelnemen in het Platform. Het Platform
adviseert zowel op verzoek als uit eigen beweging het Bestuur en de directie over beleidsontwikkeling. Het
Platform wordt met raad en daad terzijde gestaan door de directie en wordt ambtelijk ondersteund.
Communicatie
Voor de deelnemende gemeenten is het van belang tijdig te weten hoe de ontwikkeling van de
dienstverlening voor haar burgers door de bank is.
Enerzijds heeft dit te maken met de mogelijkheden die de deelnemende gemeenten zien om naar
aanleiding van de door de bank verleende diensten, het eigen gemeentelijk beleid vorm te geven en
voorstellen te doen met betrekking tot het productenpakket van de Stadsbank.
Anderzijds heeft dit te maken met de financiële verplichtingen voor de deelnemende gemeenten.
Om de deelnemende gemeenten tijdig te informeren wordt het Algemeen Bestuur in de Voorjaarsnota en
de Najaarsnota geïnformeerd over de financiële en niet financiële ontwikkelingen. De Voorjaarsnota heeft
betrekking op de periode januari tot en met april, terwijl de Najaarsnota betrekking heeft op de periode tot
en met augustus.
Indien wenselijk wordt tevens een voorstel tot wijziging van de begroting in deze periodieke rapportages
opgenomen.
11

Interne ondersteuning
Bij de interne ondersteuning gaat het onder meer om HRM, financiën, Planning & Control, communicatie,
juridische aangelegenheden, bedrijfsadministratie, kwantitatieve, kwalitatieve en financiële
informatievoorziening, procesondersteuning, ict beheer/applicatiebeheer en facilitaire ondersteuning.

Wat mag het kosten?
De budgettaire lasten worden bepaald door de kosten van het in standhouden van de gemeenschappelijke
regeling. Deze zogenaamde bestaanskosten zijn de materiele kosten en ondersteunende diensten
(indirecte kosten) die middels de jaarlijkse bestaansbijdrage worden voldaan. De bestaanskosten worden
bepaald op basis van de totale volumeontwikkeling van de diensten van de Stadsbank. De verdeling van de
bestaanskosten over de gemeenten vindt plaats op basis van de bestaande criteria huishoudens (25%) en
basisdienstverlening + intake (75%).

Programma 1:
Budgettaire lasten Algemeen Bestuur
2020
(Bedragen in €)
Lasten
Baten
Saldo

Realisatie
3.836.300
3.836.300
-

2021
Primaire
Begroting
4.059.600
4.059.600
-

2022
Primitieve
Begroting
4.161.000
4.161.000
-

In de begroting wordt uitgegaan van budgettair neutrale situatie op dit programma. Dit wil zeggen dat de
totale bestaanskosten worden verminderd met de opbrengst uit deposito en vervolgens zal het restant in
rekening worden gebracht bij de deelnemende gemeenten.
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1.3.2. Programma Financieel-maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen
Algemeen
Hoofdkenmerken:
Het programma Financieel-maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen heeft betrekking op alle
dienstverlening van de Stadsbank, ter ondersteuning van het beleid van de aangesloten gemeenten.
De dienstverlening en voorzieningen van de bank kunnen als volgt worden onderscheiden:

Informatie & Advies
STABILISATIE (inkomsten en uitgaven)
Budgetcoaching bij schulden oplossen
Start (Stabilisatie)

Beheer
(-Basis, -Totaal)
Inkomsten en
uitgaven

Uitgaven en
inkomsten
INTAKE

Beeindiging
Afwikkelen
beheerafspraken

Budgetcoaching bij budgetbeheer
Nazorg

Integrale
indicatie-stelling
Regulier

Beschermingsbewind

Integrale
indicatie stelling
Crisis

Uitstroom
Begeleiding naar
reguliere bank

SCHULDEN OPLOSSEN
Bemiddelingstraject Schulden oplossen

Krediet-aanvraag

PLAN VAN AANPAK

Betalingsregelingen

Herfinanciering

Schuldbemiddeling

Saneringskrediet

Faillissementswet
Voorlopige
voorziening

Dwangakkoord

Moratorium

Verklarng 285

Budgetcoaching bij schulden oplossen

Begeleide verwijzing

Kredietbeoordeling
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Het dienstenaanbod van de bank wordt vanuit de vestiging in Enschede, op werkpleinen en op diverse
gemeentelijke locaties verzorgd. Het dienstenaanbod bestaat uit:
•

Preventie

•

Informatie & Advies

•

Indicatiestelling

•

Kredietverlening

•

Stabilisatie en Herstel Financiële huishouding, waaronder coaching budgetterings-vaardigheden,
meerderjarigen beschermingsbewind en de voorliggende voorziening BudgetZorg.

•

Minnelijk schuldregelen

•

Opstellen verzoekschrift WSNP art verklaring 285’ en ‘voorlopige voorzieningen’

•

Nazorg

•

Overige dienstverlening

Deze werkzaamheden worden integraal rondom de klant georganiseerd en worden vanuit de vestiging
Enschede en op locatie uitgevoerd. Met verschillende gemeenten zijn specifieke afspraken gemaakt over
bediening op werkpleinen of op locatie.

Wat wil de Stadsbank bereiken?
-

Bestaand beleid:

De bank wil bijdragen aan:
•

het voorkomen dat inwoners van de aangesloten gemeenten in financiële problemen komen of de
weg naar financiële hulpverlening niet weten te vinden;

•

het aanbieden van kredietmogelijkheden voor inwoners van de aangesloten gemeenten die niet bij
de commerciële reguliere handelsbanken een lening kunnen krijgen, eventueel om zo hun
kredietwaardigheid te kunnen herstellen;

•

een stabiele financiële huishouding door het bevorderen dat cliënten hun inkomsten en uitgaven
zodanig in balans krijgen en houden dat het ontstaan van betalingsachterstanden wordt
voorkomen en dat bestaande betalingsachterstanden (kunnen) worden ingelopen;

•

het realiseren van een minnelijke, onderhandse regeling van schulden tussen cliënten in een
(problematische) schuldsituatie en hun schuldeisers;

•

het realiseren van een oplossing voor cliënten met een problematische schuldsituatie waarbij de
schuldeisers niet akkoord gaan met een minnelijke regeling van de schulden.
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Door continu te werken aan de kwaliteit van de dienstverlening en het professionaliseren van de
bedrijfsvoering wil de bank de dienstverlening op peil houden en waar mogelijk verbeteren. Het beleid van
de bank richt zich op het bevorderen van een duurzame oplossing voor de klant, zowel waar het gaat om
budgetbeheer als om indicatiestellingen en schulden oplossen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Preventie
In samenwerking met de deelnemende gemeenten, vrijwilligersorganisaties, scholen en overige
ketenpartners wordt ingezet op het voorkomen en vroegtijdig signaleren van (dreigende) schuldsituaties.
De bank brengt door gerichte voorlichtingsactiviteiten op scholen de risico’s en de gevolgen van
verschulding onder de aandacht. Met de wetswijziging Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) over
vroegsignalering ligt er een nieuwe primaire taak bij gemeenten per 01-01-2021. De Stadsbank fungeert op
verzoek van enkele gemeenten een (ondersteunende) rol in vroegsignalering.
Informatie & Advies
Op basis van de specifieke klantsituatie wordt een advies gegeven over de inrichting en het beheer van de
financiële huishouding. Daarbij kan het zowel gaan om de budgettering van het huishoudgeld als om hoe
om te gaan met kleine achterstanden en schulden indien de klant (nog) geen gebruik wenst of hoeft te
maken van andere diensten van de bank.
Indicatiestelling
Voorafgaand aan de feitelijke dienstverlening wordt door de bank een op de klant afgestemd adviesrapport
opgesteld, waarin is opgenomen met welke instrumenten het best een antwoord kan worden gegeven op
de door de klant gestelde hulpvraag.
Kredietverlening
De kredietverlening van de Stadsbank Oost Nederland is ten opzichte van commerciële banken aan de
onderkant van de markt gepositioneerd. De Stadsbank streeft niet naar een zo groot mogelijke
kredietportefeuille, maar richt zich uit maatschappelijk oogpunt op een specifieke doelgroep. Uitgangspunt
voor de tarieven is om deze onder de tarieven van de commerciële banken te positioneren.
Stabilisatie & herstel financiële huishouding
De meeste financiële problemen van klanten zijn het gevolg van een structurele onbalans tussen inkomsten
en uitgaven. De zogenaamde primaire lasten, met name huur/hypotheek en energielasten worden veelal
als sluitpost van het huishoudboekje gebruikt, met alle negatieve gevolgen van dien, zoals dreigende
huisuitzetting, afsluiting van energie e.d.
Door inzet van budgetbeheer is de betaling van de primaire lasten en overige financiële verplichtingen van
de klant gewaarborgd. In het geval van betalingsachterstanden kan in overleg met de klant een
betalingsregeling worden getroffen. Daartoe wordt een budgetplan opgesteld, waarin balans wordt
aangebracht tussen de inkomsten en uitgaven en daardoor weer financieel evenwicht ontstaat.
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De klant wordt ondersteund bij de uitvoering van het budgetplan. Zo nodig wordt de klant gewezen op
flankerende voorzieningen. Door middel van het bieden van maatwerk wordt gezocht naar een duurzame
oplossing voor de klant.
Klanten die aantoonbaar (deskundigenrapport) niet in staat zijn hun financiële huishouding zelfstandig en
verantwoord te voeren kunnen in aanmerking komen voor beschermingsbewind, indien mogelijke
voorliggende voorzieningen niet passend zijn (bijvoorbeeld BudgetZorg). In voorkomende gevallen dient de
Stadsbank hiertoe namens de klant een verzoek in bij de rechtbank.

Minnelijk schulden regelen
Door de bank wordt bemiddeld tussen de schuldenaar en diens schuldeisers om tot een regeling van de
schulden te komen.
Daarbij onderzoekt de bank of door middel van betalingsregelingen over een periode van maximaal vijf
jaar, een herfinanciering van de schulden of een saneringskrediet de volledige schuldsituatie kan worden
opgelost.
Een saneringskrediet en een schuldbemiddeling hebben een looptijd van drie jaar. Bij onwillige schuldeisers
kan de cliënt een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). De Stadsbank
ondersteunt de klant hierbij en geeft in voorkomende situaties een verklaring af aan de rechtbank voor
toelating tot de WSNP.
Nazorg
Het doel van de nazorg is om de recidive te voorkomen. Binnen een jaar na de beëindiging van de
aangeboden dienstverlening tracht de bank inzicht te krijgen in de financiële situatie van de klant na het
succesvol uitstromen naar het zelfstandig beheren van de financiën. Indien er sprake is van disbalans in de
inkomsten en uitgaven, wijst de bank de klant op de mogelijkheden om de financiële situatie in evenwicht
te brengen.
Overige dienstverlening
Onderstaande additionele dienstverlening wordt momenteel aangeboden en is op basis van bekende
afspraken met een aantal gemeenten conform 2021 doorgetrokken naar de begroting 2022.
Dienstverlening op locatie
De Stadsbank verzorgt voor een aantal gemeenten een inloopspreekuur op locatie. Dit inloopspreekuur
vindt plaats bij de gemeente zelf of op een werkplein.
Samenwerking externe instanties
De Stadsbank voert intensief gesprekken met een aantal grote instanties waarvoor de bank regelmatig
betalingen van de klanten verricht. Het doel van deze samenwerking is het verbeteren van de
administratieve processen om zodoende de kosten te reduceren.
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Resultaat
Product
Indicatiestelling
Reguliere indicatiestelling
Crisis-interventie
Huisbezoek
Multidisciplinair overleg
Kredietverlening
Kredietbeoordeling
Verstrekte Sociale leningen
Verstrekte Herfinancieringen
Verstrekte Saneringskredieten
Stabilisatie en Herstel
Financiële Huishouding
Opstart budgetbeheer
Beëindiging budgetbeheer
Actieve BBR per 31/12*
waarvan Budgetzorg
waarvan zelfbetalers
Meerderjarigenbewind lopend*
Meerderjarigenbewind nieuw
Minnelijk schuldregelen
Bemiddeling schuldregeling
Beh. Standaard bet. Regeling*
Beh. Standaard schuldbemiddeling*
Voorlopige voorziening art. 284
Verklaring & Verzoekschrift art. 285
Dwangakkoord art. 287 a
Moratorium art. 287 b
Nazorg
Nazorg
* 'Begroot' - gemideld over het jaar
'Realisatie' - actueel per 31-12

Soort
dienst

2020
Realisatie

2021
Primaire
begroting

2022
Primitieve
begroting

Stand.
Stand.
Add.
Add.

1.732
41
2
7

1.733
44
2
11

1.732
41
2
7

Stand.
Stand.
Stand.
Stand.

1.583
458
58
249

1.633
479
58
237

1.583
458
58
249

Stand.
Stand.
Add.
Stand.
Stand.
Stand.

715
1.146
4.599
180
1.100
1.127
33

845
1.149
4.899
192
1.074
1.193
58

715
1.146
4.768
210
1.082
1.127
33

Stand.
Stand.
Stand.
Stand.
Stand.
Stand.
Stand.

891
14
1.107
226
27
-

881
12
1.107
247
20
-

891
14
1.107
226
27
-

Stand.

301

274

301
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Wat mag het kosten?

Programma 2:
Budgettaire lasten: Financieel-maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen
2020
2021
Primaire
Realisatie
(Bedragen in €)
Begroting
Lasten
7.172.700
6.838.500
Baten
6.655.900
6.838.500
Saldo
-516.800
-

2022
Primitieve
Begroting
6.570.700
6.570.700
-

1.3.3. Prestatie-indicatoren effectiviteit Schuldhulpverlening
De deelnemende gemeenten hebben in samenspraak met de Stadsbank prestatie indicatoren ontwikkeld,
die vanaf 2017 worden gemonitord. In 2018 is de eerste meting verricht en vergeleken met 2017. In
onderstaande tabel zijn de prestatie indicatoren opgenomen.
Bij PI-1 moet rekening worden gehouden met situaties waarin de Stadsbank wel de voorwaarden schept
voor het houden van een gesprek binnen 4 weken, maar dat de termijn toch wordt overschreden door
afzegging of niet verschijnen van de klant. Dit verklaart dat het percentage onder de 100% ligt.

Prestatie indicatoren

2020

2021

2022

PI-1: Percentage klanten dat binnen 4 weken
(3 dagen bij een crisissituatie) op het eerste
gesprek is geweest.

88%

88%

88%

PI-2: Percentage succesvol afgehandelde
crisisinterventies.

86%

86%

86%

PI-3: Percentage minnelijke trajecten waarbij
akkoord is bereikt met de schuldeisers.

75%

75%

75%

PI-4: Percentage klanten dat door middel van
BBR binnen termijn van 3 jaar zelfstandig hun
financiën kunnen beheren.

50%

50%

50%

PI-5: Percentage succesvol afgeronde
minnelijke schuldregelingen.

95%

95%

95%

PI-6a: Recidieven: percentage klanten dat na
een tussentijdse beëindiging van een minnelijke
regeling binnen 1 jaar terug komt .

0,0%

0,0%

0,0%

PI-6b: Recidieven: percentage klanten dat na
succesvol afronden van een minnelijke regeling
terug binnen 3 jaar komt.

0,1%

0,1%

0,1%
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Toelichting indicatoren:

PI-1: Percentage klanten dat binnen 4 weken (3 dagen bij een crisissituatie) op het eerste gesprek is
geweest.
Toelichting: Binnen 4 weken nadat een persoon zich heeft aangemeld voor schuldhulpverlening bij de
Stadsbank, dient het eerste gesprek plaats te vinden waarin de hulpvraag wordt vastgesteld. Bij een crisis
situatie, zoals geplande ontruiming en/of afsluiting van nutsvoorzieningen dient het eerste gesprek binnen
3 dagen plaats te vinden. Deze termijnen zijn wettelijk vastgelegd in Artikel 4, lid 1, 2 van de Wgs.
Deze indicator kan gebruikt worden door de gemeenten die de Stadsbank hebben gemandateerd om Wgsbeschikking af te geven. De andere gemeenten kunnen deze indicator enkel gebruiken als indicatie over de
wachttijden bij de Stadsbank vanaf moment dat de klant een verzoek bij de Stadsbank indient, maar niet als
een prestatie zoals dat in artikel 4, lid 1, 2 van de Wgs wordt bedoeld.
Wgs, Artikel 4
1: Indien een persoon zich tot het college wendt voor schuldhulpverlening vindt binnen vier weken het
eerste gesprek plaats waarin de hulpvraag wordt vastgesteld.
2: Indien er sprake is van een bedreigende situatie vindt binnen drie werkdagen het eerste gesprek plaats
waarin de hulpvraag wordt vastgesteld. Onder bedreigende situatie wordt verstaan gedwongen
woningontruiming, beëindiging van de levering van gas, elektriciteit, stadsverwarming of water of
opzegging dan wel ontbinding van de zorgverzekering.
PI-2: Percentage succesvol afgehandelde crisisinterventies
Toelichting: Deze indicator geeft het aandeel van de crisissituatie aan dat met succes is afgehandeld. Dat
wil zeggen dat de dreigende ontruiming en/of afsluiting van de nutsvoorzieningen is afgewend. De mate
van succes is mede bepalend door de medewerking van de verhuurders en leveranciers en/of (hoe snel) de
gemeente de bijzondere bijstand verstrekt.
PI-3: Percentage minnelijke trajecten waarbij akkoord is bereikt met de schuldeisers.
Toelichting: Als de klant problematische schulden heeft en aan de eerste prioriteit om balans in inkomen en
uitgaven te krijgen is voldaan, kan een minnelijk traject opgestart worden waarbij getracht wordt om met
alle schuldeisers een akkoord te bereiken voor het aflossen van de schulden. Gemiddeld zijn er ongeveer 14
schuldeisers per dossier met een gemiddelde schuld van zo’n € 43.000. Deze indicator geeft het aandeel
van de trajecten aan waarbij alle schuldeisers akkoord zijn gegaan met het betalingsvoorstel.
Het minnelijke traject kan resulteren in een schuldregeling met de volgende betalingsmodaliteiten:
schuldbemiddeling (SB, aflossen van een bepaald percentage van de totale schuld tegen finale kwijting),
saneringskrediet (SK, afkoop van schulden tegen finale kwijting), herfinanciering (HF, een lening waarmee
de totale schuld 100% in een keer wordt afgelost) en betalingsregeling (de totale schuld wordt in
maandelijkse termijnen afgelost).
PI-4: Percentage klanten dat door middel van BBR binnen termijn van maximaal 3 jaar zelfstandig hun
financiën kunnen beheren.
Toelichting: De eerste prioriteit voor de klanten van Stadsbank is om balans in inkomen en uitgaven te
krijgen zodat in ieder geval de lopende verplichtingen nagekomen kunnen worden. Dat wordt door middel
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van een budgetbeheerrekening gedaan. De klant wordt in beginsel begeleid door een budgetconsulent die
samen met hem/haar acht om zowel de uitgaven in beeld te brengen en die waar mogelijk te
minimaliseren, als de inkomen te maximaliseren. De BBR wordt in principe voor een periode van ongeveer
drie jaar ingezet waarna de klant getracht wordt om de financiën zelf te kunnen beheren. Een deel van de
klanten zal altijd nog langer dan drie jaar de ondersteuning door middel van budgetbeheer nodig hebben
omdat zij onvoldoende vaardigheden hebben (ontwikkeld) voor het zelfstandig beheren van hun financiën.
Deze indicator geeft aan hoeveel klanten daadwerkelijk binnen drie jaar met succes zijn uitgestroomd.1
De indicator betreft de BBR waarvoor de ondersteuning nog door de gemeente wordt bekostigd.
PI-5: Percentage succesvol afgeronde minnelijke schuldregelingen.
Toelichting: Een minnelijke schuldregeling is succesvol afgerond op het moment dat de schuldeisers finale
kwijting geven voor hun vordering.
PI-6a: Recidieven: percentage klanten dat na een tussentijdse beëindiging van een minnelijke regeling
binnen 1 jaar terug komt
Toelichting: Percentage recidieven betreft het aandeel indicatiestellingen2 binnen een jaar waarbij een
minnelijk traject in het jaar daarvoor tussentijds is beëindigd door het toedoen van de klant.
PI-6b: Recidieven: percentage klanten dat na succesvol afronden van een minnelijke regeling binnen 3 jaar
terug komt
Toelichting: Percentage recidieven betreft het aandeel indicatiestellingen binnen een jaar waarbij de klant
drie jaar eerder een minnelijk traject succesvol heeft doorlopen, zoals dat in PI-5 is bedoeld.

1

Op dit moment wordt de uitstroom met beperkte begeleiding bereikt. Met het intensiveren van de begeleiding door middel van
coaching, is het te verwachten dat de uitstroom eerder en/of bij meer klanten bereikt kunnen worden.
2 Indicatiestelling betreft een aanmelding schuldhulpverlening waarbij de hulpvraag is vastgesteld.
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1.4. Verplichte paragrafen
1.4.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Weerstandsvermogen
In het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is bepaald dat organisaties hun weerstandsvermogen, het
vermogen om risico’s financieel op te vangen, in kaart moeten brengen.
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
•

De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt of
kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;

•

Alle risico’s die de bank loopt en waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële
betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het gaat hier over niet-kwantificeerbare
risico’s. Voor wel-kwantificeerbare risico’s is de bank verplicht om voorzieningen te vormen.

De Stadsbank is een gemeenschappelijke regeling (GR), waarin de gemeenten eindverantwoordelijk zijn
voor een eventueel nadelig saldo van de bank. Theoretisch kan gesteld worden dat de bank zonder eigen
reserves kan functioneren. Het Algemeen Bestuur heeft vastgesteld dat het wenselijk is dat de bank over
bescheiden eigen reserves moet beschikken. Hiermee wordt voorkomen dat bij een andere uitkomst van
kosten en/of opbrengsten in enig jaar, als gevolg van niet te voorziene ontwikkelingen, de aangesloten
gemeenten direct aan een eventueel tekort moeten bijdragen.
Weerstandscapaciteit
Onder de weerstandscapaciteit wordt verstaan de aanwezige capaciteit aan middelen om financiële risico’s,
waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten, op te kunnen vangen, zonder
dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. Ze geeft aan in hoeverre onverwachte,
substantiële, niet begrote kosten gedekt kunnen worden. Onderscheid kan worden gemaakt tussen
incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt bedoeld het vermogen om
calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat deze invloed hebben op
de voortzetting van taken op het bestaande niveau. Met het tweede worden de middelen bedoeld die
permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit
ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken.
Een positief saldo op de meerjarenbegroting behoort tot de structurele weerstandscapaciteit. Bij de
Stadsbank is structurele weerstandscapaciteit niet aan de orde, omdat gestreefd wordt naar een
meerjarige sluitende begroting.
Mogelijke onderdelen van de incidentele weerstandscapaciteit zijn: Algemene reserve,
bestemmingsreserves en stille reserves. Stadsbank Oost Nederland gebruikt de incidentele
weerstandscapaciteit om zowel incidentele als structurele tegenvallers te dekken. Mochten zich gedurende
een jaar structurele tegenvallers voordoen, zonder dat daar meevallers tegenover staan, dan dekt de
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Stadsbank die incidenteel af middels de incidentele weerstandscapaciteit. Vervolgens zal hiervoor bij de
eerstvolgende begroting dekking gezocht worden.
Het eigen vermogen van de Stadsbank bestaat uit de Algemene Reserve en - indien ingesteld bestemmingsreserves. De Algemene Reserve vervult voor de Stadsbank de functie van beschikbare
weerstandscapaciteit (bufferfunctie). Het Algemeen Bestuur heeft in 2019 de ‘Nota Reserves en
Voorzieningen 2019’ vastgesteld. Daarbij is besloten om bestemmingsreserves op te heffen en de
Algemene Reserve als enige reserve te handhaven. Door deze opschoning wint de Algemene Reserve aan
belangrijkheid voor de Stadsbank. De Algemene Reserve vervult naast de functie van buffer ook de
financierings- en bestedingsfunctie voor incidentele uitgaven.
Vanuit deze context is het essentieel dat de Stadsbank ook in de toekomst een Algemene Reserve heeft en
houdt, die voldoende omvang heeft om de verschillende functies op adequate wijze te kunnen invullen. De
Algemene Reserve is daarmee een belangrijk financieel instrument om een gezonde financiële positie van
de Stadsbank te kunnen waarborgen. De omvang van de Algemene Reserve bij de Stadsbank moet dan
uiteraard ook minimaal toereikend zijn om risico’s af te dekken. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat
de weerstandsratio de kwalificatie ‘voldoende’ (tussen 1,0 - 1,4) moet hebben.

Voor de bank wordt dus de weerstandscapaciteit berekend uit:

Weerstandscapaciteit per 31 december 2022 (bedragen in €)
Reserves
Algemene reserve
Totaal

Bedrag
1.088.300
1.088.300

Ten aanzien van stille reserves wordt nagegaan in hoeverre er sprake is van een overwaarde op de activa
(actuele waarde > boekwaarde), die op korte termijn aangewend kan worden om tegenvallers op te
vangen. De bereidheid tot het (extra) verhogen van de tarieven voor de dienstverlening van de bank zal
uiteindelijk een politieke keuze zijn. Deze onderdelen van de weerstandscapaciteit zijn niet exact te
becijferen. Bij de bepaling is het gebruikelijk om voorzichtigheid in acht te nemen.
Beleid
Het Algemeen Bestuur heeft op 18 november 2020 de Beleidsnota Weerstandsvermogen en
Risicobeheersing 2020 – 2023 vastgesteld. Hierin zijn de kaders en het beleid ten aanzien van
weerstandsvermogen en risicobeheersing van de Stadsbank geactualiseerd voor de periode 2020 - 2023.
Daarbij is rekening gehouden met de op 20 november 2019 vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen
2019.
Er wordt periodiek een integrale risicoanalyse gemaakt, aan de hand waarvan wordt bepaald of het
weerstandsvermogen voldoende wordt geacht om deze risico’s te kunnen afdekken. Daarbij wordt de
methodiek van ‘NARIS’ toegepast, die beproefd en gangbaar is binnen het vakgebied risicomanagement.
Het doel van de integrale risicoanalyse is om de risico’s die bij de Stadsbank kunnen optreden expliciet te
maken, regelmatig te actualiseren, proactief en bewust met risico’s om te gaan en de bijbehorende
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beheersmaatregelen af te wegen. Dit vormt de basis voor de jaarlijkse verantwoording naar het Algemeen
Bestuur in het ‘verslag financiële rechtmatigheid en risicomanagement’ en in de risicoparagraaf in de
begroting en het jaarverslag.
Integrale risicoanalyse
Bij de integrale risicoanalyse wordt een risico-inventarisatie gemaakt, waarbij expliciet aandacht is gegeven
aan de mogelijke oorzaken van de risico’s. Deze oorzaken zijn onder meer te vinden
op het politieke/bestuurlijke, organisatorische, juridische, technische, financiële, ruimtelijke of
maatschappelijke vlak. Per risico is bepaald welke beheersmaatregelen van toepassing zijn. Daarbij is
aangegeven in welke gevallen een claim op het weerstandsvermogen wordt gedaan om de risico’s af te
kunnen dekken.
Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Dat is van belang wanneer zich een
financiële tegenvaller voordoet. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat
elke financiële tegenvaller bij de Stadsbank direct door de deelnemende gemeenten moet worden
opgevangen. Het weerstandsvermogen is voldoende als financiële tegenvallers goed opgevangen kunnen
worden binnen de weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio. Deze
ratio wordt afgezet tegen een norm om een conclusie te kunnen trekken over het niveau van het
weerstandsvermogen van de Stadsbank.
Het beschikbaar weerstandsvermogen komt eind 2020 uit op €!960.000 bij een weerstandsratio van 1.10.
Het beschikbare weerstandsvermogen wordt hiermee gekwalificeerd als voldoende (tussen 1,0 en 1,4). Na
verwerking van het rekeningresultaat 2020 ad €!223.300 komt de ratio uit op 1.35. Daarnaast heeft het
Algemeen Bestuur besloten om een bedrag van € 95.000 uit de Algemene Reserve beschikbaar te houden
voor de kwaliteitsimpuls bij beschermingsbewind in 2021. Met deze onttrekking uit de Algemene Reserve
komt de weerstandsratio uit op 1.24. Mogelijk is gedurende het jaar 2021 nog een extra onttrekking te
verwachten als gevolg van het Businessplan Bewind. Voor het overige zijn in de Primitieve begroting 2022
en meerjarenraming 2023 - 2025 geen mutaties in de Algemene Reserve geraamd.
Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat de weerstandsratio minimaal de kwalificatie ‘voldoende’ moet
hebben. Daarbij is een tijdelijke beweging van twee jaar onder de ondergrens tussen 0,8 en 1,0 acceptabel,
mits er daarna weer zicht is op herstel naar de kwalificatie ‘voldoende’. Aan de andere kant is een
kwalificatie ‘ruim voldoende’ (tussen 1,4 en 2,0) voor een periode van twee jaar acceptabel, mits de ratio
daarna weer terugvalt naar ‘voldoende’. Dit kan bijvoorbeeld door investeringen te doen of
geprognosticeerde verliezen en/of een negatief resultaat op te vangen.
Frauderisico-analyse
Door het intensiveren en automatiseren van de interne controles in de processen is de kans op
frauderisico’s aanmerkelijk verminderd. Verder wordt het ‘4-ogen principe’ toegepast in het
betalingsproces en de ‘two-factor authenticatie’ bij het inloggen in het netwerk. Voor schade door fraude is
een fraudeverzekering afgesloten.
Er wordt continue aandacht besteed aan het vergroten van de bewustwording rondom fraudepreventie bij
de medewerkers binnen de organisatie, waarbij gedrag en cultuur nadrukkelijk aan de orde komen. In de
bedrijfs- en gedragscode, waaraan elke medewerker bij de Stadsbank zich moet conformeren, is een
passage opgenomen over integriteit en het omgaan met vertrouwelijke informatie.
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Verder wordt het personeel van de Stadsbank door middel van een doorlopende
bewustwordingscampagne en praktijksimulaties gewezen op de noodzaak van het beschermen van
persoons- en bedrijfsgegevens in het kader van de informatiebeveiliging en privacy. Het gaat hierbij met
name om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.
Informatiebeveiliging en privacy
Voor de beheersing van de informatiebeveiliging en privacy wordt structurele capaciteit ingezet voor de
functies Chief Information Security Officer (CISO), de Security Officer (SO) en de Functionaris
Gegevensbescherming (FG).
De Stadsbank voldoet aan de wijzigingen in de relevante landelijke en Europese wet- en regelgeving op
deze terreinen. Hierbij wordt aangesloten bij de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
(BIG), die in 2020 is vervangen door de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Er wordt een digitale
tool ingezet om de informatiebeveiliging en privacy permanent te kunnen beheersen, monitoren, evalueren
en aan te passen/actualiseren. Vanaf 2019 legt de CISO in de ‘verklaring van toepasselijkheid BIG/BIO’
jaarlijks verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur over de implementatie van maatregelen die passend
zijn voor de Stadsbank, als ook om restrisico’s goed te keuren en formele goedkeuring te verkrijgen voor de
implementatie van de passende maatregelen.
De Stadsbank past vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toe. Met
partners die persoonsgegevens verwerken zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten, waarvan een
verwerkingsregister wordt bijgehouden. Ook wordt een procedure gehanteerd voor het melden van
incidenten en datalekken en worden de nodige vervolgacties genomen. Indien van toepassing worden
datalekken gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
De medewerkers van de Stadsbank worden continue bewust gemaakt van de risico’s die kunnen optreden
bij het onzorgvuldig omgaan met persoons- en bedrijfsgegevens en de gevolgen die dit met zich
meebrengt. Dit gebeurt onder meer door voorlichtingssessies en praktijksimulaties (mystery guest, phishing
mails).
Met de leveranciers van de ICT-omgeving zijn afspraken gemaakt over het beschermen van data en
(persoons)gegevens tegen cybercriminaliteit en datalekken. Daarbij worden ook de dragers van persoonsen bedrijfsgegevens beschermd tegen datalekken (denk aan mobiele telefoons en laptops). Voor schade
door cybercriminaliteit is een cyberrisicoverzekering afgesloten.
Aandachtspunten risico’s
•

Er zouden financiële risico’s kunnen optreden, indien de Stadsbank voor een deel van haar
activiteiten vennootschapsbelasting moet afdragen op de hiermee behaalde ‘winst’. De Stadsbank
is in de huidige situatie voor haar activiteiten vrijgesteld van vennootschapsbelasting

•

Vanaf 2019 wordt bij de Belastingdienst formeel bezwaar aangetekend tegen de btw-heffing op
beschermingsbewind om de rechten van de Stadsbank in dit kader zeker te stellen. Dit gebeurt
onder begeleiding van een gespecialiseerd fiscaal adviesbureau, op basis van de uitgevoerde btwscan bij de Stadsbank. Uit voorzichtigheidsoverwegingen wordt het huidige regime voortgezet,
waarbij btw-heffing op beschermingsbewind wordt gecontinueerd. De uitkomsten van het bezwaar
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en de financiële consequenties hiervan zijn nog onzeker en zijn niet in deze jaarrekening
meegenomen.
•

De bank is eigen risicodrager van verplichtingen voor voormalig personeel. Per ultimo 2020 zijn
deze verplichtingen niet meer aan orde en zijn de middelen uit de betreffende voorziening
vrijgevallen. Mogelijk kan er in de komende periode nog sprake zijn van (juridische) vergoedingen
in verband met de beëindiging van een dienstverband in 2020. Omdat de uitkomst van dit traject
onzeker is, is hiervoor geen voorziening opgenomen.

•

Voor het gebruikte softwarepakket Allegro is een excrow-overeenkomst afgesloten bij NCC Group,
waar de broncodes zijn ondergebracht. Een mogelijk faillissement van de leverancier houdt in dat
naar vervanging wordt gezocht.

•

Indien de Stadsbank aansprakelijk wordt gesteld voor schadegevallen voortvloeiende uit de
beroepsbeoefening, kan het zijn dat deze niet vallen onder de huidige
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor deze schadevergoedingen en eventuele proceskosten
is dan geen dekking.

•

Indien de Stadsbank aansprakelijk wordt gesteld voor schadegevallen kan het zijn dat deze niet
vallen onder de algemene WA-verzekering van de bank. Voor deze schadevergoedingen is dan geen
dekking aanwezig. Dit geldt ook voor eventuele proceskosten.

•

De kosten van een WIA-uitkering kunnen verhaald worden op de veroorzaker van de
arbeidsongeschiktheid. De bank heeft hiervoor geen speciale verzekering afgesloten.

Bestemmingsreserves
Het Algemeen Bestuur heeft bij de vaststelling van de ‘Nota Reserves en Voorzieningen 2019’ besloten om
bestemmingsreserves op te heffen en de Algemene Reserve als enige reserve te handhaven. De Algemene
Reserve vervult naast de functie van buffer ook de financierings- en bestedingsfunctie voor incidentele
uitgaven.
Voorzieningen
De bank heeft een aantal voorzieningen opgenomen. Voorzieningen worden ingesteld als er sprake is van
een te kwantificeren financiële verplichting of financieel risico. Daarnaast kunnen tot voorzieningen ook
gerekend worden de van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. De stand van
de voorzieningen bedraagt € 1.000 per 31-12-2022.
Financiële kengetallen
In de gewijzigde artikel 11 van het BBV zijn er onder het tweede lid twee onderdelen toegevoegd:
kengetallen en beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële
positie.
De financiële kengetallen zijn een uniforme set van kengetallen die een betere inzicht geven in de financiële
posities van de gemeenten en provincies, en daarmee ook informatie over de weer- en wendbaarheid van
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hun begrotingen. De volgende vijf kengetallen moeten volgens het BBV in de paragraaf
Weerstandsvermogen en Risicobeheersing worden opgenomen:
•

Netto schuldquote en Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

•

Solvabiliteitsratio

•

Grondexploitatie

•

Structurele exploitatieruimte

•

Belastingcapaciteit

De eerste twee kengetallen zijn in deze Primitieve begroting 2020 gepresenteerd. De overige kengetallen
zijn niet van toepassing voor de Stadsbank, als gemeenschappelijke regeling voor schuldhulpverlening. De
berekening van de kengetallen is conform de ministeriële richtlijnen voor de wijze waarop kengetallen
worden vastgesteld en opgenomen in de begroting en het jaarverslag van provincies en gemeenten (Stcrt.
2015, 20619).

Kengetallen
Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen
Solvabiliteitsratio

Begroting
2021

2020

2022

5%

4%

5%

40%

37%

37%

7%

7%

7%

NETTO SCHULDQUOTE
De netto schuldquote geeft de verhouding tussen het niveau van de schuldenlast en de eigen middelen. Dit
kengetal geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De netto
schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden geeft inzicht in wat het aandeel van de verstrekte
leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.
Normaal bevindt de netto schuldquote van een gemeente zich ergens tussen de 0% en 100%. De netto
schuldquote van de bank bevindt zich ver onder de kritische grens van 130% die de VNG voorschrijft.

SOLVABILITEITSRATIO
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. De bank heeft over een langere periode een stabiele solvabiliteitsratio.
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1.4.2. Onderhoud kapitaalgoederen
Eén van de basiselementen voor de financiële positie van de bank zijn de kapitaalgoederen en de
onderhoudsstaat. Tot de kapitaalgoederen worden gerekend de gebouwen en de terreinen die in eigendom
van de bank zijn.
Het Onderhoudsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. De kosten kunnen worden gedekt uit de Voorziening
Onderhoud gebouwen en installaties.
Ook zijn voor de komende jaren een aantal vervangingsinvesteringen in beeld gebracht. Deze worden
jaarlijks opgenomen in de Meerjarenbegroting.

1.4.3. Financiering
Voor de uitvoering van de programma’s zijn financiële middelen nodig. Hierin wordt o.a. via de
treasuryfunctie en de declaraties voor verleende diensten voorzien.
Het Treasurystatuut van de bank geeft de beleidsmatige infrastructuur weer voor het uitvoeren van de
treasuryfunctie. Het doel is om de kwaliteit van de uitvoering te verhogen.
Uitvoering treasury
In het door de bank vastgestelde Treasurystatuut is aangegeven dat een verantwoord en adequaat beheer
van de financiële middelen wordt onderkend. Voor het begrotingsjaar 2022 gaan we vooralsnog uit van een
totaal van € 115miljoen aan binnenkomende gelden. Aan girale betalingen zal er € 110 miljoen uitgaan. Dit
is afhankelijk van de ontwikkelingen betreffende automatische incasso bij de klanten.
Ontwikkeling leningen
Het uitstaande saldo op de uitstaande leningen is bij het samenstellen van de begroting ongeveer €!3,8
miljoen. Ter dekking van de risico’s beschikt de bank over een Voorziening Risico Leningen (afwaardering
leningen zonder borg in 2020 was € 197 duizend).
Bij het samenstellen van de begroting zijn er 4 langlopende leningen met betrekking tot de huisvesting met
een uitstaand saldo van circa € 1,1 miljoen.
Ontwikkeling kort lopende verplichtingen
Door de bank wordt circa € 9,5 miljoen aan banktegoeden van klanten beheerd voor activiteiten op de
korte termijn. Naast deze gelden is voor bancaire activiteiten een bedrag van ongeveer € 1,4 miljoen aan
inleggelden van de deelnemende gemeenten beschikbaar.
De beschikbare liquide middelen bedragen ongeveer € 9,4. Van de liquide middelen valt een bedrag van
circa € 80 duizend onder bankmiddelen. De overtollige middelen van de Stadsbank kunnen uitsluitend
aangehouden worden in de schatkist (per ultimo 2020 was dat circa € 0,4 miljoen). De overige liquide
middelen zijn derden gelden en vallen niet onder het verplichte schatkistbankieren.
Er bestaat op dit moment geen noodzaak tot het aantrekken van vreemd vermogen.
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Toezicht Provincie
De provincie heeft beleidskaders vastgesteld voor het houden van toezicht op de financiën van de
gemeenschappelijke regelingen. Er is een wettelijke inzendplicht voor de begroting en jaarstukken.
Daarnaast wordt aan het eind van elk kwartaal de staat van kasgeldlimiet opgemaakt, die betrekking heeft
op de netto vlottende schulden. Bij een overschrijding van de kasgeldlimiet wordt de provincie op de
hoogte gesteld.
Kasgeldlimiet
Het risico op kortlopende financiering wordt beperkt met een zogenoemde kasgeldlimiet op basis van de
wet Financiering decentrale overheden (Fido). Dit houdt in dat de totale omvang van de vlottende schuld
maximaal 8,2% van de batenkant van de begroting mag zijn. Het begrotingstotaal voor 2022 komt uit op
€!10,7 miljoen. De kasgeldlimiet voor 2022 komt uit op circa € 877 duizend.
Bij het samenstellen van de begroting is er sprake van een overschot aan vlottende middelen, waardoor de
ruimte dus groter is dan de genoemde limiet. De verwachting is dat hierin in het begrotingsjaar 2022 geen
verandering komt.
Renterisiconorm
De Wet Fido stelt voor gemeenten ook de renterisiconorm vast. Elk jaar mag maximaal 20% van de omvang
van de vaste schuld geherfinancierd worden. Doelstelling van de renterisiconorm is dat gemeenten hun
leningenportefeuille zo moeten spreiden, dat de te lopen renterisico’s gelijkmatig over de jaren worden
gespreid. Door de ontwikkelingen in de budgetbeheerrekeningen zijn er mogelijkheden om de leningen met
eigen middelen te financieren. De behoefte aan vreemd vermogen door het aangaan van langlopende
geldleningen neemt daardoor af. Er zijn met betrekking tot de langlopende schulden geen problemen te
verwachten in het kader van de wet Fido.
Renteschema
De BBV stelt vanaf 2018 nieuwe eisen aan de verbonden partijen. Het gaat hierbij onder meer om de
opname van de renteomslag volgens het onderstaande renteschema:
Renteschema 2022 (bedragen in €)
a.
b.

de externe rentelasten over de korte en lange financiering
de externe rentebaten over de korte en lange financiering
Saldo rentelasten en rentebaten

c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend
c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld
moet worden doorberekend
c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke
lening voor is aangetrokken, die aan het betreffende taakveld moet
worden toegerekend
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente
d1. Rente over eigen vermogen
d2. Rente over voorzieningen
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente
e.
f.

De aan taakvelden toe te rekenen rente (renteomslag)
Renteresultaat op het taakveld treasury

47.700

47.700
n.v.t.
n.v.t.
47.700
47.700
n.v.t.
n.v.t.
-
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Ontwikkeling EMU-saldo
Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven op transactiebasis in een bepaalde periode.
Hieronder wordt de ontwikkeling hiervan weergegeven in de meerjarenbegroting:
Berekening EMU-saldo
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking
uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2021

2022

2023

2024

2025

-

-

-

-

-

380.000

380.000

380.000

380.000

380.000

77.700

77.700

77.700

77.700

77.700

-216.700

-413.600

-517.000

-875.300

-172.300

5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de
Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie
zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht
bij post 4

-

-

-

-

-

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste
activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op
exploitatie verantwoord

-

-

-

-

-

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-,
woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden
die niet op de exploitatie staan)

-

-

-

-

-

8 Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie
verantwoord

-

-

-

-

-

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze
transacties met derden betreffen

-

-

-

-

-

10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de
onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar
rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief
fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog
niet vallen onder één van bovenstaande posten

-

-

-

-

-

11 Verkoop van effecten:
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
bZo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de
exploitatie?

-

-

-

-

-

241.000

44.100

-59.300

-417.600

285.400

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste
van de exploitatie
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de
balans worden geactiveerd

Berekend EMU-saldo
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1.4.4. Verbonden partijen
De Stadsbank Oost Nederland heeft geen verbonden partijen maar is wel verbonden partij van de
aangesloten gemeenten.

1.4.5. Bedrijfsvoering
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de beleidsmatige, toekomstgerichte aspecten van de
bedrijfsvoering.
a. Kostenbewustzijn
Door werkprocessen te innoveren, digitaliseren en automatiseren slaagt de Stadsbank erin de kwaliteit van
de dienstverlening te optimaliseren, waarbij het personeel efficiënter kan worden ingezet. De klanten
worden gestimuleerd zoveel mogelijk gebruik te maken van de portal ‘Mijn Stadsbank’.
Door effectieve inkoop worden de materiële kosten teruggedrongen. Hierbij wordt in voorkomende
gevallen gebruik gemaakt van externe expertise en de mogelijkheden bij de deelnemende gemeenten.
b. Investeringsbeleid
De Stadsbank zet in op duurzame investeringen, gericht op innovatie, verdergaande digitalisering van
processen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
c. Organisatiestructuur
De organisatie van de Stadsbank is integraal rondom de klant georganiseerd. Er zijn integrale klantteams
met klantmanagers gevormd, waarin de verschillende disciplines van de dienstverlening zijn gebundeld.
Meerdere klantteams vormen samen een gebiedsteam, die per regio zijn ingedeeld. Deze gebiedsteams
worden aangestuurd door twee managers. Daarnaast is er een afdeling beschermingsbewind, die ook
wordt aangestuurd door een manager. De gebiedsteams en afdeling beschermingsbewind worden
ondersteund door een stafafdeling.
d. Administratieve organisatie en interne controle
De (werk)processen zijn ingericht op basis van het nieuwe dienstverleningsmodel en het handboek
Administratieve Organisatie. De interne controle is geïntensiveerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de
mogelijkheden van automatisering van zowel processen als controles.
e. Informatie en automatisering
Het technisch beheer en de infrastructuur zijn voor het grootste gedeelte bij externe partners
ondergebracht. Het Applicatiebeheer vindt plaats in eigen beheer. Er zijn in de overeenkomsten met
partners afspraken gemaakt over het beschermen van data en gegevens tegen cybercriminaliteit en
datalekken. Daarbij zijn ook de dragers van persoons- en bedrijfsgegevens beschermd tegen datalekken
(denk aan mobiele telefoons en laptops).
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f.

(Management)informatievoorziening

In 2020 zijn tweemaandelijkse managementrapportages opgesteld, waarbij in één oogopslag de
ontwikkeling van de belangrijkste stuurindicatoren is weergegeven, met daarachter toelichtende
overzichten. Ook heeft een verdere digitalisering van de informatievoorziening plaatsgevonden. De
managementinformatie en inrichting van dashboards worden in 2021 en 2022 doorontwikkeld.
g. Marktkansen en –bedreigingen
Door middel van de gevormde gebiedsteams en klantteams wordt klantvriendelijker en waar mogelijk op
locatie dichtbij de klant gewerkt. De Stadsbank kijkt samen met de burger naar hoe het probleem kan
worden opgelost en hoe een probleem in de toekomst kan worden voorkomen. Hierbij worden nieuwe
initiatieven ontwikkeld, waarbij ingespeeld wordt op de veranderende vraag in de schuldhulpverlening en
de versterking van de verbinding met ketenpartners en vrijwilligers. Door deze korte lijnen kunnen effectief
verbindingen worden gelegd met andere beleidsterreinen en de ontwikkelingen in het sociaal domein.
h. Risicomanagement
De kaders voor het weerstandsvermogen en de risicobeheersing zijn vastgesteld in de beleidsnota
‘Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Stadsbank Oost Nederland 2020 – 2023’. Organisatie breed
wordt periodiek een risicoanalyse uitgevoerd. Ook wordt specifiek aandacht geschonken aan de
cultuuraspecten en de bewustwording bij het personeel. Medewerkers van de Stadsbank worden bewust
gemaakt van de risico’s die kunnen optreden bij het onzorgvuldig omgaan met persoons- en
bedrijfsgegevens en de gevolgen die dit met zich meebrengt. Naast preventie wordt aandacht geschonken
aan gevolgmaatregelen bij het optreden van datalekken.
Er kunnen financiële risico’s optreden, als de Stadsbank voor een deel van haar activiteiten
Vennootschapsbelasting moet afdragen op de hiermee behaalde winst. Op dit moment is de Stadsbank
vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
i.

Informatiebeveiligingsbeleid en privacy

De Stadsbank moet voldoen aan de wijzigingen in de relevante landelijke en Europese wet- en regelgeving
op deze terreinen. Hierbij wordt aangesloten bij de modellen die in het kader van de Baseline
Informatiebeveiliging Overheid (BIO) zijn opgesteld. Er wordt een digitale tool ingezet om de maatregelen
in de informatiebeveiliging en privacy permanent te kunnen beheersen, monitoren, evalueren en aan te
passen/actualiseren.
De Stadsbank past vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toe. In het
verwerkingsregister worden de overeenkomsten geregistreerd met afspraken over de verwerking van
persoonsgegevens door leveranciers/partners (verwerkingsovereenkomsten). Ook wordt een procedure
gehanteerd voor het melden van incidenten en datalekken. Voor de beheersing van de
informatiebeveiliging en privacy wordt structurele capaciteit ingezet voor de functies Chief Information
Security Officer (CISO), de Security Officer (SO) en de Functionaris Gegevensbescherming (FG).
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2. Financiële begroting
2.1. Overzicht van Baten en Lasten in de begroting 2022
In dit overzicht geven wij de lasten en baten van de programma’s weer. Tevens wordt inzicht gegeven in
het geraamde resultaat.

Programmarekening

LASTEN (bedragen in €)

Primitief 2022

Programma 1:
Financieel-maatschappelijke
dienstverlening/voorzieningen
Subtotaal

6.100.200

Algemene dekkingsmiddelen

-

Overhead

6.100.200
4.631.500

Heffing VPB

-

Bedrag onvoorzien

-

TOTAAL LASTEN

10.731.700

BATEN (bedragen in €)
Programma 1:
Financieel-maatschappelijke
dienstverlening/voorzieningen
Subtotaal

10.731.700

Algemene dekkingsmiddelen

-

Overhead

-

Heffing VPB

-

Bedrag onvoorzien

-

10.731.700

TOTAAL BATEN

10.731.700

TOTAAL LASTEN
TOTAAL BATEN

10.731.700
10.731.700

GEPROGNOSTICEERD SALDO
VAN BATEN EN LASTEN
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Taakvelden

LASTEN (bedragen in €)
0.4 Overhead
0.5 Treasury
6.71 Maatwerkdienstverlening
18+, onderdeel
Schuldhulpverlening
TOTAAL LASTEN

Primitief 2022
4.631.500
6.100.200
10.731.700

BATEN (bedragen in €)
0.4 Overhead
0.5 Treasury
6.71 Maatwerkdienstverlening
18+, onderdeel
Schuldhulpverlening
TOTAAL BATEN
TOTAAL LASTEN
TOTAAL BATEN
GEPROGNOSTICEERD SALDO
VAN BATEN EN LASTEN

10.731.700
10.731.700
10.731.700
10.731.700
-

Zowel de indeling op taakvelden als programmarekening bevat het geprognosticeerde saldo van baten en
lasten vóór de mutaties in de Algemene Reserve. De Primitieve Begroting 2022 sluit op nul.
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Mutaties in de reservepositie

(bedragen in €)

TOTAAL LASTEN
TOTAAL BATEN
GEPROGNOSTICEERD SALDO
VAN BATEN EN LASTEN

Primitief 2022

10.731.800
10.731.800
-

Toevoeging/onttrekking
aan reserves

-

TE REALISEREN RESULTAAT

-

Uitgangspunten begroting 2022-2025
De primaire diensten betreffen directe kosten die worden doorberekend als kostprijs per dienst. De
materiele kosten en ondersteunde diensten worden als indirecte kosten middels de jaarlijkse
bestaansbijdrage (bestaanskosten) voldaan.
De totale bijdrage van de gemeenten is in feite een optelsom van een bijdrage in de bestaanskosten
(statisch deel) en een bijdrage per dienstafname (dynamisch deel). Elke deelnemende gemeente heeft de
mogelijkheid om jaarlijks maximaal 10% en binnen 4 jaar maximaal 20% minder diensten (= aantallen) af te
nemen binnen het basispakket en de intake3. Dit vertaalt zich direct in een evenredige mutatie in de direct
beïnvloedbare personeelskosten (aantal x tarief) (budgettair betekent dit dat een gemeente grofweg en
indicatief in 10-15 % van het gemeentelijke budget voor de Stadsbank kan variëren). Bij een gemeentelijke
wijziging in basisdienstverlening en de intake die de bandbreedte van 20% in 4 jaar overschrijdt, geldt een
overnameverplichting van het betreffende personeel en doorbetaling van de indirecte kosten voor een
bepaalde afbouwperiode. Indien deze situatie zich voordoet worden de financiële gevolgen specifiek voor
die desbetreffende gemeente in beeld gebracht.
De primaire begroting 2021, de jaarcijfers uit de jaarrekening 2020 en de richtlijnen en voorwaarden van de
deelnemende gemeenten vormen gezamenlijk de leidraad voor de begroting 2022-2025, waarbij coronaeffecten zijn meegenomen. Hierin is immers het meeste recente beleid opgenomen (bestaand beleid).
•

Prijsmutaties

De prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) van de Macro Economische Verkenning (MEV),
opgesteld door het Centraal Plan Bureau (CPB), dient als prijsindex voor de prijscompensatie (MEV 2021,
bijlage_02_MEV_2021, ‘prijs materiële overheidsconsumptie (imoc)’, september 2020). Op basis van de
verwachtingen van het CPB bedraagt deze imoc-index 1,5% voor 2022. Voor de begroting 2022 wordt deze
3

Nota ‘Vormgeving gemeenschappelijke basis & solidariteit binnen GR SON’, juni 2015
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index met +0,8% gecorrigeerd, betreffende de correcties ten opzichte van de prognoses in de MEV 2020
voor 2019 (+1,0%), 2020 (-0,1%) en 2021 (-0,1%). Voor 2022 wordt dan rekening gehouden met een
prijsindexatie van 2,3%. Voor de jaren 2023-2025 wordt de imoc-index van 1,5% doorgetrokken.
•

Loonmutaties

Uitgangspunt is de actuele salarisstaat inclusief sociale lasten (personele formatie tegen actueel salaris op
31-12-2020). De laatste CAO voor gemeenteambtenaren had een looptijd tot 31-12-2020. Deze CAO is in de
actuele salarisstaat per 31-12-2020 verwerkt. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO vanaf 2021 lopen
nog. Volgens de publicatie van het CPB in de MEV 2021 (bijlage_02_MEV_2021, ‘loonvoet sector overheid’,
september 2020) wordt een loonstijging verwacht van 1,8% in 2021 en 1,5% in 2022. Voor de jaren 20232025 wordt een loonstijging verwacht van respectievelijk 1,9%, 1,9% en 2,2%. Voorgesteld wordt om deze
percentages toe te passen op de actuele salarisstaat per 31-12-2020 voor de periode 2022-2025. Voor het
jaar 2022 betekent dit een loonstijging van 3,3% (= 1,8% (2021) + 1,5% (2022)) ten opzichte van de actuele
salarisstaat per 31-12-2020.
Voor de vacatures wordt er van de salariskosten van de functieschaal op het maximum min twee
periodieken uitgegaan. Formatie-ontwikkelingen worden afzonderlijk zichtbaar gemaakt.
•

Indexering tarieven en bestaanskosten op basis van de loon- en prijsmutaties

De tarieven in de primaire begroting 2021 zijn volledig berekend op basis van de dienstenbeschrijving en
bijbehorend werkproces. Uitgaande van een bestaand dienstenaanbod stelt de Stadsbank voor om de
tarieven van de diensten in 2022 met 3,3% (= 1,8% (2021) en 1,5% (2022)) te indexeren ten opzichte van
de actuele salarisstaat per 31-12-2020; dit aangezien de kostprijs van de diensten volledig uit de
personeelscomponent bestaat. In de begrotingsperiode 2023-2025 wordt de tariefindexering
doorgetrokken met respectievelijk 1,9% (2023), 1,9% (2024) en 2,2 (2025).
De bestaanskosten betreffen zowel een loon- als een materiële component. De indexering voor het jaar 2022
en voor de periode 2023-2025 wordt in de onderstaande tabel weergegeven.
Indexering bestaanskosten
loonkostencomponent
materiële kosten
Indexering
•

aandeel
45%
55%
100%

2022
3,3%
2,3%
2,8%

2023
1,9%
1,5%
1,7%

2024
1,9%
1,5%
1,7%

2025
2,2%
1,5%
1,8%

Kwantitatieve omvang dienstverlening

De werkelijke omvang van de dienstverlening in 2020, zoals deze later in de jaarrekening 2020 zal worden
gepresenteerd, vormt in principe de basis voor de omvang van de dienstverlening in de begroting 2022,
waarbij Corona-effecten zijn meegenomen. Dat volumeaantal wordt vooralsnog stabiel gehouden in de
meerjarenraming 2023-2025. Er is nog geen rekening gehouden met een hogere benodigde gemeentelijke
bijdrage voor de verwachte autonome stijging van het aantal deelnemers in 2021 en 2022 als gevolg van de
Corona crisis. In de voortgangsrapportages in de P&C cyclus 2021 en in de Voorjaarsnota 2022 en
Najaarsnota 2022 worden de effecten van deze volumestijging op de gemeentelijke bijdragen gemonitord.
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•

Vervangingsinvesteringen

De vrijval als gevolg van de kapitaaluitgaven die in de begroting zijn afgeschreven, wordt als dekking ingezet
voor toekomstige vervangingsinvesteringen. De vervangingsinvesteringen op installaties en gebouwen
binnen de Stadsbank Oost Nederland geschieden conform het Meerjaren Onderhoudsbeheersplan.
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

De meerjarenraming 2022-2025 (fte)
2022
Personele formatie
Totaal

2023
127,7
127,7

2024
127,7
127,7

2025
127,7
127,7

127,7
127,7

Om snel te kunnen anticiperen op veranderingen in de huidige dienstverlening en met het oog op de
toekomstige personele invulling van het door de deelnemende gemeenten gevraagde
dienstverleningsmodel, werkt de Stadsbank met een flexibele schil. Deze flexibele schil kent een
ondergrens van 10% .

Reservepositie
De verwachte reservepositie van de bank ziet er per 31 december 2022 als volgt uit:

Weerstandscapaciteit per 31 december 2022 (bedragen in €)
Reserves
Algemene reserve
Totaal

Bedrag
1.088.300
1.088.300

De volledige staat van reserves en voorzieningen is als bijlage in deze begroting opgenomen.
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2.2. Meerjarenperspectief 2022 - 2025
De meerjarenraming laat voor de komende jaren het volgende beeld zien:
De meerjarenraming 2022-2025 (bedragen in €)
Begrotingsjaar
2022
2023
2024
2025

Lasten
10.731.800
10.915.400
11.110.800
11.333.200

Baten
10.731.800
10.915.400
11.110.800
11.333.200

Resultaat van
baten en lasten
-

Gerealiseerd
resultaat
-

Het geraamde resultaat van lasten en baten sluit voor de jaren 2022-2025 op nul. Er vinden verder geen
mutaties op de Algemene reserve plaats waarna het resultaat elke jaarschijf van de begroting 2022-2025 op
nul sluit.
Tevens is er een inschatting gemaakt van de noodzakelijke (vervangings-)investeringen die de Stadsbank de
komende jaren zal moeten doen. Het betreft hier reguliere vervangingen die vanuit de vrijval van de
huidige afschrijvingslast kunnen worden gedekt. Uiteraard zal bij concrete aanschaf of vervanging gekeken
worden naar nut en noodzaak van de investering en zal eventuele gezocht worden naar andere innovatieve
oplossingen.
Er zijn ontwikkelingen in de toekomstige invulling van de omgeving Stadsbank en bij de realisatie hiervan is
de aankoop van parkeerplaatsen aan de orde. Op welke termijn dit plaatsvindt is nog onzeker. Het gaat om
een aankoop ineens.
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Toelichting op de meerjarenramingen 2022 - 2025
1. Meerjarenperspectief – programmarekening
LASTEN (bedragen in €)

Primitief 2022

Primitief 2023

Primitief 2024

Primitief 2025

Programma 1:
Financieel-maatschappelijke
dienstverlening/voorzieningen
Subtotaal

6.100.200

6.213.800

6.339.900

6.473.800

6.100.200

6.213.800

6.339.900

6.473.800

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

4.631.500

4.701.600

4.770.900

4.859.400

Heffing VPB

-

-

-

-

Bedrag onvoorzien

-

-

-

-

10.731.700

10.915.400

11.110.800

11.333.200

Programma 1:
Financieel-maatschappelijke
dienstverlening/voorzieningen
Subtotaal

10.731.700

10.915.400

11.110.800

11.333.200

10.731.700

10.915.400

11.110.800

11.333.200

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

Overhead

-

-

-

-

Heffing VPB

-

-

-

-

Bedrag onvoorzien

-

-

-

-

TOTAAL BATEN

10.731.700

10.915.400

11.110.800

11.333.200

TOTAAL LASTEN
TOTAAL BATEN

10.731.700
10.731.700

10.915.400
10.915.400

11.110.800
11.110.800

11.333.200
11.333.200

-

-

-

-

Overhead

TOTAAL LASTEN

BATEN (bedragen in €)

GEPROGNOSTICEERD SALDO
VAN BATEN EN LASTEN

Uit het overzicht blijkt dat de prognose voor de jaren 2022 - 2025 een sluitende begroting laat zien.

2. Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
De salarissen, sociale lasten en overige personeelslasten zijn op basis van de vastgestelde uitgangspunten
voor de periode 2022 - 2025 in beeld gebracht. De salarissen van het tijdelijk personeel zijn op basis van
dezelfde uitgangspunten opgenomen.
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De meerjarenraming 2022-2025 (bedragen in €)
2022
Salarissen, sociale lasten en overige
personeelslasten van het eigen
personeel
Salarissen van het tijdelijk
personeel
Totaal

2023

2024

2025

7.791.613

7.945.064

8.109.687

8.298.242

182.960

186.436

189.979

194.158

7.974.573

8.131.500

8.299.666

8.492.400

3. Taakvelden

LASTEN (bedragen in €)
0.4 Overhead
0.5 Treasury
6.71 Maatwerkdienstverlening
18+, onderdeel
Schuldhulpverlening
TOTAAL LASTEN

Primitief 2022

Primitief 2023

Primitief 2024

Primitief 2025

4.631.500

4.701.600

4.770.900

4.859.400

-

-

-

-

6.100.200

6.213.800

6.339.900

6.473.800

10.731.700

10.915.400

11.110.800

11.333.200

-

-

-

-

10.731.700

10.915.400

11.110.800

11.333.200

10.731.700

10.915.400

11.110.800

11.333.200

10.731.700
10.731.700

10.915.400
10.915.400

11.110.800
11.110.800

11.333.200
11.333.200

-

-

-

-

BATEN (bedragen in €)
0.4 Overhead
0.5 Treasury
6.71 Maatwerkdienstverlening
18+, onderdeel
Schuldhulpverlening
TOTAAL BATEN
TOTAAL LASTEN
TOTAAL BATEN
GEPROGNOSTICEERD SALDO
VAN BATEN EN LASTEN
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4. Mutaties in de reservepositie 2022 - 2025

(bedragen in €)

Primitief 2022

Primitief 2023

Primitief 2024

Primitief 2025

10.731.800
10.731.800

10.915.400
10.915.400

11.110.800
11.110.800

11.333.200
11.333.200

-

-

-

-

Toevoeging/onttrekking
aan reserves

-

-

-

-

TE REALISEREN RESULTAAT

-

-

-

-

TOTAAL LASTEN
TOTAAL BATEN
GEPROGNOSTICEERD SALDO
VAN BATEN EN LASTEN

5. Geprognosticeerde balans 2022 - 2025
(bedragen in €)
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar
Liquide middelen
Overlopende activa
Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
(bedragen in €)
PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Vaste schulden met een rentetypische
looptijd van één jaar of langer
Totaal vaste passiva
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Overlopende passiva
Totaal vlottende passiva
TOTAAL PASSIVA

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

1.595.700
3.619.100

1.732.700
3.619.100

2.228.000
3.619.100

2.020.300
3.619.100

5.214.800

5.351.800

5.847.100

5.639.400

534.500
9.264.300
903.400

534.500
9.264.300
903.400

534.500
9.264.300
903.400

534.500
9.264.300
903.400

10.702.200
15.917.000

10.702.200
16.054.000

10.702.200
16.549.300

10.702.200
16.341.600

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

1.088.300
1.000

1.088.300
17.700

1.088.300
9.900

1.088.300
1.600

2.701.600

2.566.800

2.432.000

2.297.200

3.790.900

3.672.800

3.530.200

3.387.100

11.697.700
428.400

11.952.800
428.400

12.590.700
428.400

12.526.100
428.400

12.126.100
15.917.000

12.381.200
16.054.000

13.019.100
16.549.300

12.954.500
16.341.600
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2.3. Voorstel tot vaststelling van de begroting
De begroting 2022 - 2025 toont het volgende gerealiseerde resultaat van de baten en lasten:
Begrotingsjaar 2022:
Jaarschijf 2023:
Jaarschijf 2024:
Jaarschijf 2025:

€ 0,€ 0,€ 0,€ 0,-

Er zijn op basis van de bestaande bestuursbesluiten en beleidsuitgangspunten geen mutaties in de
Algemene Reserve doorgevoerd of een extra bijdrage gevraagd van de deelnemende gemeenten. Derhalve
heeft de begroting 2022-2025 voor het jaar 2022, evenals voor de jaren 2023-2025, een sluitende
begroting.
Begrotingsjaar 2022:
Jaarschijf 2023:
Jaarschijf 2024:
Jaarschijf 2025:

€
€
€
€

0,0,0,0,-
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Bijlagen
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Bijlage 1: Categoriale begroting en meerjarenraming

LASTEN (bedragen in €)

Primitief 2022

Primitief 2023

Primitief 2024

Primitief 2025

Personeelslasten totaal

8.217.900

8.378.300

8.550.000

8.746.400

Rente en Afschrijvingen

544.800

539.400

534.200

531.000

Huisvesting

153.000

155.400

157.800

160.200

Bureaukosten

257.200

261.200

265.200

269.200

1.481.200

1.503.400

1.525.900

1.548.700

77.700

77.700

77.700

77.700

10.731.800

10.915.400

11.110.800

11.333.200

4.152.500
721.600
393.800
2.604.000
1.681.200
945.900
10.000
134.300
88.500

4.223.100
735.300
393.800
2.663.500
1.713.200
959.500
10.200
136.800
80.000

4.294.900
749.100
393.800
2.724.300
1.745.700
973.200
10.400
139.400
80.000

4.372.200
765.600
393.800
2.794.700
1.784.100
989.700
10.600
142.500
80.000

10.731.800

10.915.400

11.110.800

11.333.200

10.731.800
10.731.800

10.915.400
10.915.400

11.110.800
11.110.800

11.333.200
11.333.200

-

-

-

-

Toevoeging/onttrekking
aan reserves

-

-

-

-

TE REALISEREN RESULTAAT

-

-

-

-

Beheerskosten
Mutaties voorzieningen
TOTAAL LASTEN

BATEN (bedragen in €)
Bijdrage bestaanskosten
Preventie & Voorlichting
Indicatiestelling
Kredietverstrekking
Stabilisatie & Herstel (excl. BW)
Beschermingsbewind
Minnelijk schuldregelen
Nazorg
Additionele afspraken
Overige Baten
TOTAAL BATEN
TOTAAL LASTEN
TOTAAL BATEN
GEPROGNOSTICEERD SALDO
VAN BATEN EN LASTEN
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2.700 27.700 -21.100

-21.100

-/-

27.700

-

-

+

-36.000

-/-

-/-

9.300 27.700 -36.000

9.300

+

1.088.300

1.088.300

1.088.300

Boekwaarde
1-1-2022

Boekwaarde
1-1-2022

-95.000

-95.000

-95.000

TOTAAL VOORZIENINGEN

27.700

+

-

-

-

2.700

Boekwaarde
31-12-2020

223.300

223.300

223.300

-/-

Groot onderhoud

Egalisatievoorzieningen

Soort Voorziening
(bedragen in €)

Overzicht Voorzieningen 2022-2025

960.000

960.000

TOTAAL

960.000

subtotaal

Bestemming
Boekwaarde
resultaat
+
31-12-2020
vorig boekjr

Algemene reserve

Algemene reserve

(bedragen in €)

Overzicht Algemene Reserve 2022-2025

-

-

-

-11.000

-/-

-/-

1.000 27.700 -11.000

1.000

+

-

-

+

27.700

1.088.300

1.088.300

1.088.300

Boekwaarde
1-1-2023

-

-

-

Boekwaarde
1-1-2023

-

27.700

+

-

+

-

-

-

27.700

+

-/-

-/-

1.600

1.600

Boekwaarde
31-12-2025

1.088.300

1.088.300

1.088.300

-36.000

-

-

-

Boekwaarde
31-12-2026

9.900 27.700 -36.000

9.900

-

-

+

Boekwaarde
1-1-2025

1.088.300

1.088.300

1.088.300

Boekwaarde
1-1-2025

-35.500

-/-

-/-

17.700 27.700 -35.500

17.700

Boekwaarde
1-1-2024

1.088.300

1.088.300

1.088.300

Boekwaarde
1-1-2024

Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen
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Bijlage 3: Investeringen 2022 – 2025

Programma: Algemeen Bestuur
(bedragen in €)

2022

2023

2024

2025

Investeringen
- Grond en terreinen
- Renovatie -en verbouw bedrijfsgebouw
- Machines, apparaten en installaties
- Overige materiële vaste activa

36.500
377.100

282.000
4.700
230.300

587.700
20.000
267.600

48.300
19.200
104.800

Totaal investeringen

413.600

517.000

875.300

172.300

2022

2023

2024

2025

Budgettaire lasten
- Renovatie- en verbouw bedrijfsgebouw
- Renovatie- en verbouw bedrijfsgebouw
- Renovatie- en verbouw bedrijfsgebouw

- Machines, apparaten

- Overige materiële vaste
activa

Totaal budgettaire lasten

Totaal Investeringen
Totaal Budgettaire lasten
Dekking budgettaire lasten

Afschr.termijn
25 jaar
25 jaar
25 jaar

Invest.ja
ar
2023
2024
2025

-

11.300
-

11.300
23.500
-

11.300
23.500
1.900

15 jaar
15 jaar
15 jaar
15 jaar

2022
2023
2024
2025

2.400
-

2.400
300
-

2.400
300
1.300
-

2.400
300
1.300
1.300

3 - 10 jaar
3 - 10 jaar
3 - 10 jaar
3 - 10 jaar

2022
2023
2024
2025

89.900
92.300

89.900
57.100
149.700

89.900
57.100
57.800
232.300

89.900
57.100
57.800
15.500
251.000

2022

2023

2024

2025

413.600

517.000

875.300

172.300

92.300

149.700

232.300

251.000

2023

2024

2025

2022

Vrijval vervangingsinvesteringen
Ten laste van de exploitatie

92.300
-

149.700
-

232.300
-

251.000
-

TOTAAL

92.300

149.700

232.300

251.000
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Bijlage 4: Basis facturatie-systematiek
De gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de Stadsbank Oost Nederland is gebaseerd op de declaratie
van de verzorgde dienstverlening en het aandeel in de kosten van het programma Algemeen Bestuur (=
bestaanskosten).
De verzorgde dienstverlening bestaat uit de basisdienstverlening en de optionele (= additionele)
dienstverlening. De basisdienstverlening wordt in rekening gebracht op basis van aantal x standaardtarief.
Met betrekking tot de optionele dienstverlening worden maatwerkafspraken gemaakt.
Het gemeentelijke aandeel in de begrote kosten van het programma Algemeen Bestuur wordt naar rato
bepaald door de afgenomen dienstverlening (75%) en het aantal huishoudens (25%) van de betreffende
gemeente. De opbrengsten uit deposito worden in mindering gebracht op de bestaanskosten.
Deze bekostigingssystematiek is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 25 juni 2015.

Primitieve begroting 2022 per gemeente

Gemeente
Aalten
Almelo
Berkelland
Borne
Bronckhorst
Dinkelland
Enschede
Haaksbergen
Hellendoorn
Hengelo OV
Hof van Twente
Lochem
Losser
Montferland
Oldenzaal
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Rijssen - Holten
Tubbergen
Twenterand
Wierden
Winterswijk
Totaal

Huishoudens*
abs.

Standaard
dienstverlening
(excl. Bewind)

Bijdrage
bestaanskosten

Additionele
dienstverlening

Totaal bijdrage
gemeenten
Primitief 2022

11.513
32.714
18.830
9.738
15.479
10.361
79.459
10.217
14.721
38.016
14.937
14.787
9.392
15.677
14.035
12.428
17.079
14.326
8.159
13.184
9.633
12.772

46.946
386.742
105.365
59.344
65.538
30.953
1.034.588
51.506
78.008
222.970
100.394
66.960
47.905
108.445
94.355
68.296
112.703
78.156
27.572
32.774
42.951
135.257

76.008
423.286
144.466
88.838
90.133
54.892
1.316.768
86.659
105.001
396.207
135.837
140.126
70.456
157.747
136.285
89.637
174.523
95.541
44.760
92.240
51.426
181.663

19.056
5.804
10.664
9.357
7.990
190.365
10.221
1.842
12.117
1.277
22.316
24.535
8.822
16.711
3.710
1.514
105.310
29.371

142.010
815.832
260.494
157.539
155.670
93.835
2.541.721
138.165
183.009
629.398
238.074
219.203
119.638
288.508
255.175
166.755
303.938
177.407
73.846
230.324
94.378
346.291

397.457

€

2.997.727

€

4.152.500

€

480.981

€

7.631.208

Totaal bijdrage
gemeenten
Primair 2021

€

Verschil

139.841
809.546
260.242
157.800
155.369
91.816
2.549.407
138.202
173.970
622.792
227.159
220.127
116.708
290.140
255.903
162.603
299.008
178.612
73.449
230.475
94.149
339.045

1,55%
0,78%
0,10%
-0,17%
0,19%
2,20%
-0,30%
-0,03%
5,20%
1,06%
4,81%
-0,42%
2,51%
-0,56%
-0,28%
2,55%
1,65%
-0,67%
0,54%
-0,07%
0,24%
2,14%

7.586.363

0,59%

* * bron CBS 2020

In de totale bijdrage van de gemeenten is een prijscompensatie (3,3% voor de dienstverlening en 2,8% voor
de bijdrage in de bestaanskosten) doorgerekend. Maar gezien de lagere dienstafname in 2020 vanwege de
situatie rondom covid-19 is de totale gemeentelijke bijdrage nauwelijks gestegen in deze Primitieve
begroting 2022 ten opzichte van de Primaire begroting 2021. De gemeenten Hellendoorn en Hof van
Twente vertonen een stijging boven de prijscompensatie. Deze stijging betreft autonome ontwikkelingen in
het laatste kwartaal van 2020, waarin een stijging in Indicatiestellingen, Budgetbeheer opstart en
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Bemiddeling schuldregeling heeft plaatsgevonden ten opzichte van de prognose in de Primaire begroting
2021.

Bijlage 5: Meerjarenraming per gemeente

Gemeente
Aalten
Almelo
Berkelland
Borne
Bronckhorst
Dinkelland
Enschede
Haaksbergen
Hellendoorn
Hengelo OV
Hof van Twente
Lochem
Losser
Montferland
Oldenzaal
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Rijssen - Holten
Tubbergen
Twenterand
Wierden
Winterswijk
Totaal

Huishoudens*
abs.

Standaard
dienstverlening
(excl. Bewind)

Bijdrage
bestaanskosten

Additionele
dienstverlening

Totaal bijdrage
gemeenten
Primitief 2023

11.513
32.714
18.830
9.738
15.479
10.361
79.459
10.217
14.721
38.016
14.937
14.787
9.392
15.677
14.035
12.428
17.079
14.326
8.159
13.184
9.633
12.772

47.840
394.089
107.369
60.472
66.784
31.542
1.056.520
52.485
79.491
227.212
102.303
68.234
48.813
110.506
96.149
69.595
114.848
79.644
28.096
33.395
43.767
137.828

77.142
429.604
146.622
90.164
91.478
55.711
1.336.420
87.952
106.568
410.747
137.865
142.217
71.508
160.101
138.319
90.975
177.128
96.967
45.428
93.617
52.194
184.375

19.418
5.914
10.866
9.535
8.142
200.492
10.416
1.877
12.347
1.301
24.041
25.001
8.989
17.029
3.781
1.543
107.312
29.929

144.400
829.606
264.857
160.171
158.262
95.396
2.593.431
140.437
186.059
648.375
242.045
222.798
121.622
294.648
259.469
169.558
309.006
180.391
75.067
234.323
95.961
352.131

397.457

€

3.056.980

€

4.223.100

€

497.934

€

7.778.014

* * bron CBS 2020
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Gemeente
Aalten
Almelo
Berkelland
Borne
Bronckhorst
Dinkelland
Enschede
Haaksbergen
Hellendoorn
Hengelo OV
Hof van Twente
Lochem
Losser
Montferland
Oldenzaal
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Rijssen - Holten
Tubbergen
Twenterand
Wierden
Winterswijk
Totaal

Huishoudens*
abs.

Standaard
dienstverlening
(excl. Bewind)

Bijdrage
bestaanskosten

Additionele
dienstverlening

Totaal bijdrage
gemeenten
Primitief 2024

11.513
32.714
18.830
9.738
15.479
10.361
79.459
10.217
14.721
38.016
14.937
14.787
9.392
15.677
14.035
12.428
17.079
14.326
8.159
13.184
9.633
12.772

48.747
401.541
109.400
61.616
68.048
32.139
1.078.820
53.478
80.994
231.517
104.239
69.525
49.734
112.595
97.968
70.910
117.025
81.152
28.628
34.025
44.594
140.435

78.453
436.908
149.115
91.697
93.033
56.659
1.359.141
89.448
108.380
417.731
140.209
144.635
72.724
162.823
140.671
92.522
180.140
98.615
46.200
95.208
53.081
187.509

19.787
6.026
11.072
9.716
8.297
210.926
10.611
1.913
12.582
1.326
25.823
25.476
9.160
17.352
3.852
1.572
109.349
30.497

146.987
844.475
269.587
163.029
161.081
97.095
2.648.887
142.926
189.374
659.859
246.361
226.742
123.783
301.241
264.114
172.591
314.516
183.620
76.400
238.583
97.676
358.441

397.457

€

3.117.131

€

4.294.900

€

515.337

€

7.927.368

* * bron CBS 2020

48

Gemeente
Aalten
Almelo
Berkelland
Borne
Bronckhorst
Dinkelland
Enschede
Haaksbergen
Hellendoorn
Hengelo OV
Hof van Twente
Lochem
Losser
Montferland
Oldenzaal
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Rijssen - Holten
Tubbergen
Twenterand
Wierden
Winterswijk
Totaal

Huishoudens*
abs.

Standaard
dienstverlening
(excl. Bewind)

Bijdrage
bestaanskosten

Additionele
dienstverlening

Totaal bijdrage
gemeenten
Primitief 2025

11.513
32.714
18.830
9.738
15.479
10.361
79.459
10.217
14.721
38.016
14.937
14.787
9.392
15.677
14.035
12.428
17.079
14.326
8.159
13.184
9.633
12.772

49.821
410.380
111.809
62.974
69.546
32.847
1.104.936
54.656
82.778
236.620
106.535
71.055
50.828
115.075
100.125
72.471
119.604
82.940
29.258
34.774
45.576
143.527

79.866
444.771
151.799
93.347
94.707
57.678
1.383.603
91.058
110.330
425.249
142.732
147.238
74.033
165.754
143.203
94.187
183.382
100.390
47.032
96.922
54.037
190.884

20.223
6.159
11.316
9.930
8.480
222.345
10.844
1.955
12.859
1.355
27.747
26.037
9.361
17.734
3.937
1.607
111.755
31.168

149.909
861.310
274.923
166.251
164.254
99.005
2.710.884
145.714
193.108
672.712
251.222
231.152
126.215
308.575
269.364
176.019
320.719
187.267
77.897
243.451
99.613
365.579

397.457

€

3.188.133

€

4.372.200

€

534.810

€

8.095.143

* * bron CBS 2020
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1 Bijlage 1 Aanbiedingsbrief college Jaarstukken 2020

Spelbergsweg 35-37
7512 DX Enschede
Tel. (088) 7663600
Postbus 1393
7500 BJ Enschede

Aan het College van Burgemeester en

NL58RABO0104632232
BIC RABONL2U
KvK: 50 83 09 53
Btw: NL0032.57.812.B.01

Wethouders van de bij de GR Stadsbank Oost
Nederland aangesloten gemeenten

Behandeld door

Telefoon

Afdeling

Datum

C.H.A.A. Luttikhuis

088-7663666

Directie

14 april 2021

Betreft:

Stadsbank – Jaarstukken 2020

Geacht College,
Conform de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland
ontvangt u bijgaand de Jaarstukken 2020, inclusief het voorstel zoals dat door het
Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd.
Het verslag Jaarstukken 2020 is geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen
Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland op woensdag 30 juni 2021.
Indien gewenst zijn wij graag bereid een toelichting te geven.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de bank, de
heer C.H.A.A. Luttikhuis via 088-7663666.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur
van de Stadsbank Oost Nederland,

Dhr. A. Kampman,
Voorzitter

Bijlagen: Jaarstukken 2020 en voorstel Algemeen Bestuur i.a.a. Raadsgriffie

1 Bijlage 2 Aanbiedingsbrief begroting SON

Spelbergsweg 35-37
7512 DX Enschede
Tel. (088) 7663600
Postbus 1393
7500 BJ Enschede

Aan het College van Burgemeester en

NL58RABO0104632232
BIC RABONL2U
KvK: 50 83 09 53
Btw: NL0032.57.812.B.01

Wethouders van de bij de GR Stadsbank Oost
Nederland aangesloten gemeenten

Behandeld door

Telefoon

Afdeling

Datum

C.H.A.A. Luttikhuis

088-7663732

Directie

14 april 2021

Betreft:

Stadsbank – Primitieve Begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025

Geacht College,

Conform de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland,
ontvangt u bijgaand de Primitieve Begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025
inclusief het voorstel zoals dat door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur
wordt voorgelegd.
De Primitieve Begroting 2022 is opgesteld conform het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) en is gebaseerd op het door het Algemeen Bestuur vastgestelde
dienstverlenings- en bekostigingsmodel.
In deze begroting is uitgegaan van de algemene richtlijnen die op 25 maart 2021 zijn
voorgelegd aan het adviserend ambtelijk Platform. De volledige beschrijving van alle
uitgangspunten vindt u in het voorstel en de begroting terug.
Voor de indicatieve financiële effecten voor uw gemeente verwijzen wij naar de bijlagen bij
de begroting. Wij merken op dat de financiële effecten van diverse ontwikkelingen op
voorhand niet exact te duiden zijn. Deze kunnen ook van invloed zijn op de vast te stellen
Primaire Begroting 2022 in november 2021.

Indien gewenst zijn wij graag bereid een toelichting te geven.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de bank, de heer
C.H.A.A. Luttikhuis via 088-7663732.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur
van de Stadsbank Oost Nederland,

Dhr. A. Kampman,
voorzitter

Bijlagen: Voorstel en Primitieve Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
i.a.a. Raadsgriffie

1 Bijlage 3 AB-voorstel Primitieve begroting 2022-2025

Voorstel

Aan

Algemeen Bestuur

Van

Dagelijks Bestuur

Datum

30-6-2021

Betreft

Primitieve begroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025

Te besluiten
1. In te stemmen met de uitgangspunten van de Stadsbank Oost Nederland
voor het opstellen van de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.
2. De Primitieve begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vast te
stellen.

Toelichting
Algemeen
Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de schuldhulpverlening, waaronder
collectief schuldregelen, intensivering van de inzet van saneringskredieten (al dan niet in
combinatie met een op te richten landelijk waarborgfonds), Schuldenknooppunt, nieuwe
digitale ontwikkelingen als een Buddy-app en automatische incasso en de introductie van
een nieuw kwaliteitskader van de branchevereniging NVVK.
De Stadsbank kijkt steeds hoe deze ontwikkelingen binnen het dienstverleningsmodel van
de Stadsbank verder vorm en inhoud kunnen krijgen, gericht op een sterke
dienstverleningslijn met meer begeleiding, ondersteund door (digitale) innovaties. Hierbij
staat de klant voorop en wordt resultaatgericht gewerkt. Daarbij wil de Stadsbank het
partnerschap met gemeenten en het accountmanagement verder ontwikkelen.
De Corona-crisis heeft in 2020 geleid tot een terugval in de dienstverlening en minder
inkomsten van de deelnemende gemeenten. Waarschijnlijk zal zich dit ook in (een groot
deel van 2021) voordoen. Het is op het moment van de opstelling van deze Primitieve
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begroting 2022 nog onzeker wanneer de dienstverlening weer gaat aantrekken. Het risico
van Corona ligt vooralsnog bij de Stadsbank. In dit kader wordt met de deelnemende
gemeenten overlegd of het wenselijk is om in een scenario waarbij de financiële positie
van de SON door Corona substantieel is verslechterd, eventuele extra Corona-kosten van
de SON te compenseren en te overwegen om een teruggave van de gemeentelijke
bijdragen achterwege te laten.
Vanaf 2021 (mogelijk vanaf 2022) geeft niet meer de accountant, maar het Dagelijks
Bestuur de verklaring af over de rechtmatigheid van de (interne) organisatie. Naast de
uitvoering van de interne controle wordt vanaf deze wijziging in het BBV ook een
rapportage opgesteld aan het Dagelijks Bestuur met een (genormeerd) oordeel over de
interne controle. Deze rapportage vervangt de kwaliteitstoets van de accountant.
In samenwerking met de accountant zal - bij de start van de accountantsfunctie voor het
verslagjaar 2021 - een visie over de rechtmatigheidsverantwoording worden voorbereid.
Het gaat dan om bijvoorbeeld de ambitieniveaus die in de notitie
Rechtmatigheidsverantwoording van de commissie Bado zijn aangegeven en het te kiezen
grensbedrag (tussen 1% en 3%). Daarbij worden uiteraard de adviezen meegenomen die
de accountant in het accountantsverslag 2020 heeft opgenomen.
Voorafgaand aan de accountantscontrole van het verslagjaar 2021 wordt aan het
Algemeen Bestuur een voorstel gedaan om het ambitieniveau en de tolerantiegrenzen
van de interne controle te bepalen. Hierbij worden de nu geldende controleverordening
en controleprotocol betrokken. Vanuit de ervaringen die de Stadsbank in 2021 met de
rechtmatigheidsverantwoording opdoet, worden voor de latere jaren zo nodig
aangepaste grensbedragen gedefinieerd en wordt interne regelgeving aan het normenen toetsingskader toegevoegd.
Uitgangspunten
Jaarlijks wordt er door de Stadsbank Oost Nederland conform de spelregels in de
gemeenschappelijke regeling en het BBV een (meerjaren)begroting opgesteld. Daarbij is
het van belang om voor de start van de begroting een aantal uitgangspunten en richtlijnen
vast te leggen.
Als Gemeenschappelijke Regeling (GR) is de Stadsbank Oost Nederland een verbonden
partij van 14 Twentse en 8 Achterhoekse gemeenten. Dit houdt in dat bij de opstelling
van de uitgangspunten en richtlijnen rekening wordt gehouden met de voorwaarden van
de deelnemende gemeenten.
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De begrotingsrichtlijnen gaan met name over de uniformiteit in de loon- en prijsmutaties.
Voor de loon- en prijsmutaties hanteert de Stadsbank – conform de richtlijnen van de
deelnemende gemeenten - de prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) en de
loonvoet sector overheid van de Macro Economische Verkenning (MEV), opgesteld door
van het Centraal Plan Bureau (CPB). Deze cijfers worden hieronder bij de uitgangspunten
nader toegelicht.
Er is geen rekening gehouden met een mogelijke substantiële toename van het aantal
deelnemers aan de schuldhulpverlening van de Stadsbank in 2021 en 2022 als gevolg van
de Corona-crisis. Deze autonome volumestijging kan leiden tot een hogere benodigde
gemeentelijke bijdrage (aantal x tarief) aan de dienstverlening van de Stadsbank in 2022.
Over de ontwikkelingen van de aantallen wordt in de rapportages van de P&C cyclus 2021
en in de Voorjaarsnota en Najaarsnota 2022 nader gerapporteerd.
Basis voor het opstellen van de begroting 2022-2025
De primaire diensten betreffen directe kosten die worden doorberekend als kostprijs per
dienst. De materiele kosten en ondersteunde diensten worden als indirecte kosten
middels de jaarlijkse bestaansbijdrage (bestaanskosten) voldaan.
De totale bijdrage van de gemeenten is in feite een optelsom van een bijdrage in de
bestaanskosten (statisch deel) en een bijdrage per dienstafname (dynamisch deel). Elke
deelnemende gemeente heeft de mogelijkheid om jaarlijks 10% en binnen 4 jaar
maximaal 20% minder diensten (= aantallen) af te nemen binnen het basispakket en de
intake1. Dit vertaalt zich direct in een evenredige mutatie in de direct beïnvloedbare
personeelskosten (aantal x tarief) (budgettair betekent dit dat een gemeente grofweg en
indicatief in 10-15 % van het gemeentelijke budget voor de SON kan variëren).
De primaire begroting 2021, de jaarcijfers uit de jaarrekening 2020 en de richtlijnen en
voorwaarden van de deelnemende gemeenten vormen gezamenlijk de leidraad voor de
begroting 2022-2025. Hierin is immers het meeste recente beleid opgenomen (bestaand
beleid). Eventuele Corona-effecten zijn in deze cijfers meegenomen.
Loon- en prijsmutaties
Prijsmutaties
De prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) van de Macro Economische
Verkenning (MEV), opgesteld door het Centraal Plan Bureau (CPB), dient als prijsindex
voor de prijscompensatie (MEV 2021, bijlage_02_MEV_2021, ‘prijs materiële

1

Nota ‘Vormgeving gemeenschappelijke basis & solidariteit binnen GR SON’, juni 2015
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overheidsconsumptie (imoc)’, september 2020). Op basis van de verwachtingen van het
CPB bedraagt deze imoc-index 1,5% voor 2022. Voor de begroting 2022 wordt deze index
met +0,8% gecorrigeerd, betreffende de correcties ten opzichte van de prognoses in de
MEV 2020 voor 2019 (+1,0%), 2020 (-0,1%) en 2021 (-0,1%). Voor 2022 wordt dan
rekening gehouden met een prijsindexatie van 2,3%. Voor de jaren 2023-2025 wordt de
imoc-index van 1,5% doorgetrokken.
Loonmutaties
Uitgangspunt is de actuele salarisstaat inclusief sociale lasten (personele formatie tegen
actueel salaris op 31-12-2020). De laatste CAO voor gemeenteambtenaren had een
looptijd tot 31-12-2020. Deze CAO is in de actuele salarisstaat per 31-12-2020 verwerkt.
De onderhandelingen voor een nieuwe CAO vanaf 2021 lopen nog. Volgens de publicatie
van het CPB in de MEV 2021 (bijlage_02_MEV_2021, ‘loonvoet sector overheid’,
september 2020) wordt een loonstijging verwacht van 1,8% in 2021 en 1,5% in 2022. Voor
de jaren 2023-2025 wordt een loonstijging verwacht van respectievelijk 1,9%, 1,9% en
2,2%. Voorgesteld wordt om deze percentages toe te passen op de actuele salarisstaat
per 31-12-2020 voor de periode 2022-2025. Voor het jaar 2022 betekent dit een
loonstijging van 3,3% (= 1,8% (2021) + 1,5% (2022)) ten opzichte van de actuele
salarisstaat per 31-12-2020.
Voor de vacatures wordt er van de salariskosten van de functieschaal op het maximum
min twee periodieken uitgegaan. Formatie-ontwikkelingen worden afzonderlijk zichtbaar
gemaakt.
Indexering tarieven en bestaanskosten op basis van de loon- en prijsmutaties
De tarieven in de primaire begroting 2021 zijn volledig berekend op basis van de
dienstenbeschrijving en bijbehorend werkproces. Uitgaande van een bestaand
dienstenaanbod stelt de Stadsbank voor om de tarieven van de diensten in 2022 met
3,3% (= 1,8% (2021) en 1,5% (2022)) te indexeren ten opzichte van de actuele salarisstaat
per 31-12-2020; dit aangezien de kostprijs van de diensten volledig uit de
personeelscomponent bestaat. In de begrotingsperiode 2023-2025 wordt de
tariefindexering doorgetrokken met respectievelijk 1,9% (2023), 1,9% (2024) en 2,2
(2025).
De bestaanskosten betreffen zowel een loon- als een materiële component. De
indexering voor het jaar 2022 en voor de periode 2023-2025 wordt in de onderstaande
tabel weergegeven.
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Indexering bestaanskosten
loonkostencomponent
materiële kosten
Indexering

aandeel
45%
55%
100%

2022
3,3%
2,3%
2,8%

2023
1,9%
1,5%
1,7%

2024
1,9%
1,5%
1,7%

2025
2,2%
1,5%
1,8%

Kwantitatieve omvang dienstverlening
De werkelijke omvang van de dienstverlening in 2020, zoals deze later in de jaarrekening
2020 zal worden gepresenteerd, vormt in principe de basis voor de omvang van de
dienstverlening in de begroting 2022, waarbij Corona-effecten zijn meegenomen. Dat
volumeaantal wordt vooralsnog stabiel gehouden in de meerjarenraming 2023-2025. Er
is nog geen rekening gehouden met een hogere benodigde gemeentelijke bijdrage voor
de verwachte autonome stijging van het aantal deelnemers in 2021 en 2022 als gevolg
van de Corona-crisis. In de voortgangsrapportages in de P&C cyclus 2021 en in de
Voorjaarsnota 2022 en Najaarsnota 2022 worden de effecten van deze volumestijging op
de gemeentelijke bijdragen gemonitord.
Additionele afspraken worden vooralsnog niet opgenomen in de begroting 2022-2025,
tenzij er nu al afspraken zijn gemaakt voor deze periode.
Vervangingsinvesteringen
De vrijval als gevolg van de kapitaaluitgaven die in de begroting zijn afgeschreven, wordt
als
dekking
ingezet
voor
toekomstige
vervangingsinvesteringen.
De
vervangingsinvesteringen op installaties en gebouwen binnen de Stadsbank Oost
Nederland geschieden conform het Meerjaren Onderhoudsbeheersplan.
Voorstel tot vaststelling van de begroting
De begroting 2022-2025 toont het volgende gerealiseerde resultaat van de baten en
lasten:
Begrotingsjaar 2022:

€ 0,-

Jaarschijf 2023:

€ 0,-

Jaarschijf 2024:

€ 0,-

Jaarschijf 2025:

€ 0,-

5

Er zijn op basis van de bestaande bestuursbesluiten en beleidsuitgangspunten geen
mutaties in de Algemene Reserve doorgevoerd of een extra bijdrage gevraagd van de
deelnemende gemeenten. Derhalve heeft de begroting 2022-2025 voor het jaar 2022,
evenals voor de jaren 2023-2025, een sluitende begroting.
Begrotingsjaar 2022:

€ 0,-

Jaarschijf 2023:

€ 0,-

Jaarschijf 2024:

€ 0,-

Jaarschijf 2025:

€ 0,-
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1 Bijlage 4 AB-voorstel Jaarverslag 2020

Voorstel

Aan

Algemeen Bestuur

Van

Dagelijks Bestuur

Datum

30-6-2021

Betreft

Voorstel Jaarstukken 2020

Te besluiten
1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2020, bestaande uit het jaarverslag en de
jaarrekening 2020, en het accountantsverslag 2020. Het gerealiseerde resultaat
van 2020 bedraagt €!223.300 positief. Hierin zijn de reeds door het bestuur
geaccordeerde mutaties in de reserves verwerkt. Het resultaat betreft met name
de nog te ontvangen aanvullende btw-aftrek van €!208.200 over de periode
2015 - 2020.
2. De jaarrekening 2020 vast te stellen en het jaarrekeningsaldo van € 223.300 toe
te voegen aan de Algemene Reserve. De weerstandsratio komt daarmee uit op
1.35 en kwalificeert als voldoende (tussen 1.0 – 1.4).

1

Toelichting
Van Najaarsnota naar Jaarrekening 2020
De Jaarrekening 2020 komt € 223.300 hoger uit dan de Najaarsnota 2020. Voorgesteld
wordt om dit jaarresultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve, die daardoor
uitkomt op €!1.183.300. Dit correspondeert met een weerstandsratio van 1.35 (niveau
voldoende). Het grootste aandeel in het jaarresultaat komt voor rekening van de
aanvullende btw-aftrek ad €!208.200 over de periode 2015-2020. De ontwikkeling van
de aanvullende btw-aftrek en het weerstandsvermogen en risicobeheersing worden
hieronder nader toegelicht.
Zonder de aanvullende btw-aftrek zou het jaarresultaat €!15.100 hoger zijn dan in de
Najaarsnota 2020. In de periode na de laatste begrotingsbijstelling is de dienstverlening
verder afgenomen. De deelnemende gemeenten ontvangen circa €!75.000 terug door
verminderde standaard dienstverlening. De personeelskosten konden nagenoeg in
dezelfde mate worden afgeschaald, waardoor het resultaat van de kosten en baten van
de dienstverlening nagenoeg conform de begroting is uitgekomen.
Daarnaast hebben de deelnemende gemeenten een voordeel van €!191.000 op de
realisatie van de bestaanskosten door niet ingevulde vacatureruimte, geen dotaties aan
de voorzieningen en voordeel op huisvestings- en bureaukosten.
Aanvullende btw-aftrek periode 2014 - 2020
De aangifte voor de aanvullende btw-aftrek voor het jaar 2014 ad €!109.600 is
meegenomen in het jaarresultaat 2019 en is door de Belastingdienst gehonoreerd en
ontvangen. Voor de jaren 2015 t/m 2018 zijn volgens dezelfde systematiek
berekeningen gemaakt, uitkomend op een bedrag van €!483.200, dat ook is
meegenomen in het jaarresultaat 2019. Het positieve jaarresultaat 2019 is toegevoegd
aan de Algemene Reserve, in afwachting van de definitieve beschikkingen van de
Belastingdienst.
Inmiddels is in 2020 de definitieve aangifte voor de aanvullende btw-aftrek voor de
periode 2015 - 2018 gedaan met een additionele aftrek van €!31.200. Daarnaast is ook
de berekening afgerond voor de aanvullende btw-aftrek voor de jaren 2019 en 2020,
uitkomend op een bedrag van €!177.000. Ook hiervan is inmiddels aangifte gedaan bij
de Belastingdienst. Beide bedragen van in totaal €!208.200 zijn als incidenteel onder
overige baten meegenomen in het jaarresultaat 2020.
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Vanaf 2019 wordt - op basis van de uitgevoerde btw-scan - bij de Belastingdienst
formeel bezwaar aangetekend tegen de btw-heffing op beschermingsbewind om de
rechten van de Stadsbank in dit kader zeker te stellen. Dit gebeurt ook onder
begeleiding van het eerdergenoemde gespecialiseerde fiscaal adviesbureau. Uit
voorzichtigheidsoverwegingen wordt het huidige regime voortgezet, waarbij btwheffing op beschermingsbewind wordt gecontinueerd. De uitkomsten van het bezwaar
en de financiële consequenties hiervan zijn nog onzeker. De Stadsbank zal evenwel geen
risico lopen op een mogelijke naheffing, mocht de Belastingdienst uiteindelijk besluiten
tot een vrijstelling. Het bedrag van de vrijstelling is immers hoger dan de aanvullende
btw-aftrek.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Zoals hierboven is aangegeven wordt de additionele btw-aftrek van €!208.200 als
overige baten in het jaarresultaat 2020 meegenomen. Door de aanvullende btw-aftrek
bij de Stadsbank te laten blijft de Algemene Reserve van voldoende niveau
(weerstandsratio komt op 1.35). Op dit niveau kunnen extra incidentele kosten voor een
kwaliteitsimpuls bij beschermingsbewind en de kosten als gevolg van de corona-crisis
door het weerstandsvermogen worden opgevangen. Hieronder wordt dit nader
toegelicht.
In het kader van een kwaliteitsimpuls bij beschermingsbewind heeft het Algemeen
Bestuur op 18 november 2020 besloten om € 95.000 uit de Algemene Reserve
beschikbaar te houden. Met deze onttrekking uit de Algemene Reserve komt de
weerstandsratio uit op 1.24.
De corona-crisis heeft in 2020 geleid tot een terugval in de dienstverlening en minder
inkomsten van de deelnemende gemeenten. Waarschijnlijk zal zich dit ook in (een groot
deel van 2021) voordoen. Het is echter nog onzeker wanneer de dienstverlening weer
gaat aantrekken. Het risico van corona blijft daarbij bij de Stadsbank liggen, omdat niet
onmiddellijk gereageerd kan worden met een evenredige verlaging van de kosten.
In 2021 wordt met de deelnemende gemeenten overlegd of het wenselijk is eventuele
extra corona-kosten van de SON te compenseren. Dat wijkt dan wel af van de gemaakte
afspraken in het huidige bekostigingsmodel (vanaf 2016). De financiële situatie van de
SON vanuit deze jaarrekening maakt dat een compensatie van de SON voor de financiële
gevolgen van de corona-crisis niet noodzakelijk is. Dat kan wel optreden in een
mogelijke toekomstige situatie, waarin de financiële positie van de SON verslechtert en
3

bijvoorbeeld de weerstandsratio onder de ondergrens van 1.0 uitkomt. Dan is het te
overwegen om een teruggave van de gemeentelijke bijdragen - als gevolg van de
terugloop in de dienstverlening door corona - achterwege te laten.
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Voorwoord
Voor u liggen de jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost
Nederland (SON). De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag 2020, de jaarrekening 2020 en
een aantal bijlagen. Inhoudelijk bevatten deze jaarstukken uitvoeringsgegevens over de
schulddienstverlening. Het gemeentelijke beleid met betrekking tot de
schulddienstverlening is - in lijn met de WGS (Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening) een (individuele) verantwoordelijkheid/bevoegdheid van de 22 in de SON deelnemende
gemeenten.
Het corona-virus heeft een forse impact gehad op de schulddienstverlening uitgevoerd
door de SON. Ondanks de vele beperkingen die de maatregelen in het kader van de
bestrijding van het corona-virus met zich meebrachten, is de SON erin geslaagd het
aanbod van dienstverlening over de volle breedte te blijven aanbieden. Ook wordt het jaar
2020 afgesloten met een positief financieel resultaat.
In 2020 heeft de SON doorgewerkt aan de verkenning en verdere introductie van nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van de schuldhulpverlening. Daarbij gaat het om zaken als
collectief schuldregelen, inzet van saneringskredieten, het schuldenknooppunt, de Buddyapp en de introductie van automatische incasso binnen het bancaire systeem van de SON.
Ook is in 2020 met goed gevolg de audit van de branchevereniging NVVK doorstaan.
Tot slot is het jaar 2020 sterk gericht geweest op de ontwikkeling van een strategisch
profiel voor het onderdeel beschermingsbewind. In het najaar van 2020 is dit profiel - met
breed draagvlak - door de in de SON deelnemende gemeenten vastgesteld. In de 1e helft
van 2021 wordt dit profiel nader uitgewerkt.

Dhr. A. Kampman
Voorzitter Dagelijks Bestuur
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Enschede, 31 maart 2021
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1. Jaarverslag
1.1. Verslag over 2020
De corona-crisis heeft in 2020 een forse impact gehad op de SON. Ondanks de vele
beperkingen die de maatregelen in het kader van de bestrijding van het corona-virus met
zich meebrachten, heeft de SON het aanbod op het terrein van de schuldhulpverlening
volledig overeind gehouden. Dit door meer digitaal en op afstand te werken (o.a. via
beeldbellen), de reguliere openingstijden onverkort te handhaven en het volledige
productenaanbod te blijven aanbieden.
De corona-context heeft in het jaar 2020 niet geleid tot een stijging van de vraag naar
schuldhulpverlening. Verklarende factoren hiervoor zijn onder andere gelegen in de
verschillende financiële steunpakketten voor bedrijven en het feit dat veel organisaties
terughoudend zijn omgegaan met zaken als de incasso van vorderingen,
woningontruimingen, gedwongen woningverkopen en beslagleggingen. Ook is algemeen
bekend dat het een behoorlijke tijd duurt voordat mensen zich melden voor
(professionele) hulp bij schulden.
Het is lastig gebleken om in 2020 een goede prognose voor toestroom op te stellen. In de
1e golf van de corona-crisis in het jaar 2020 werd landelijk verwacht dat in het najaar de
eerste stijging van de hulpvraag zichtbaar zou worden. De SON was hierop ook voorbereid
en had door middel van een corona-impact-analyse een maatregelenpakket beschikbaar
om de eerste toestroom op te vangen. Dit heeft er ook toe geleid dat de beschikbare
formatieve capaciteit iets boven de (begrote) norm is aangehouden.

De financiële gevolgen van de corona-crisis zijn uiteraard opgenomen in deze jaarstukken.
Vervolgens is in dit kader ook relevant te constateren dat de continuïteit van de SON niet
wordt bedreigd door deze crisis.
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De verwachte stijging van de hulpvraag is dit jaar uitgebleven. Voor de SON heeft het jaar
2020 zelfs betekend dat – o.a. conform de situatie bij de collega kredietbanken - er over
het hele jaar bezien een lichte afname van de schulddienstverlening heeft plaatsgevonden.
Dit is mede te verklaren doordat de SON, de gemeenten en de verschillende
netwerkpartijen beperkt “fysiek” hebben gedraaid en dienstverlening dus niet altijd “faceto-face” heeft plaatsgevonden. Er is gewerkt conform de richtlijnen van het RIVM. Dit heeft
dus onder meer geleid tot een dempend effect op het aantal aanvragen om hulp.
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Nieuwe ontwikkelingen
In 2020 hebben we ingezet op het volgen en vertalen van nieuwe ontwikkelingen in de
schuldhulpverlening naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk van de SON. Hierbij noemen
we:
1. Saneringskredieten
De SON heeft succesvol ingezet op meer inzet van saneringskredieten om schulden van
mensen op te lossen. Dit in plaats van het reguliere schuldhulpverleningstraject. Voor
mensen met schulden betekent dit vooral meer rust en minder zorgen en voor
schuldeisers betekent dit dat ze sneller weten waar ze financieel aan toe zijn. De
verwachting is dat de komende jaren steeds meer gebruik wordt gemaakt van de inzet van
saneringskredieten, zeker ook in combinatie met een andere nieuwe ontwikkeling
betreffende het zogenoemde “collectief schuldregelen”.
2. Collectief schuldregelen
Samen met partners als het Schuldenlab NL en diverse SON-gemeenten is verkend hoe
collectief schuldregelen het beste ook binnen het werkgebied van de SON kan worden
geïntroduceerd. Collectief schuldregelen versnelt en vergemakkelijkt het tot stand
brengen van minnelijke schuldregelingen. Schuldeisers geven daarbij vooraf akkoord op
betaalvoorstellen en handelen dossiers collectief af. Dat zorgt voor snellere doorlooptijden
en minder rompslomp bij schuldhulpverlenende organisaties en schuldeisers. Zo zijn in
2020 vanuit de SON de eerste initiatieven gestart om afspraken te maken met regionale
partners. In 2020 zijn al afspraken gemaakt met GBTwente (Gemeentelijk
belastingkantoor). We verwachten in 2021 het collectief schuldregelen breed neer te
kunnen zetten.

De SON heeft in 2020 een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het landelijk
schuldenknooppunt. Dit is een centrale digitale voorziening voor gestandaardiseerd
berichtenverkeer tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. Daardoor zijn o.a. minder
handmatige handelingen nodig, waardoor schuldregelen sneller, efficiënter plaatsvindt en
er minder ruimte is voor fouten. De basis van het schuldenknooppunt staat. Landelijk is
het zaak om dit in 2021 door te ontwikkelen en zoveel mogelijk schuldeisers en
schuldhulpverleners aan te laten sluiten. De SON wil in 2021 - uiteraard binnen passende
condities - meedoen en verder ontwikkelen in dit initiatief.
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3. Schuldenknooppunt
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4. Diversen
De SON heeft in 2020 meegedaan in verschillende gemeentelijke projecten en initiatieven.
Zo heeft de SON o.a. een actieve rol in het Jongerenperspectieffonds van de gemeente
Almelo en is met de gemeente Enschede gesproken over projecten als “inhouding &
doorbetaling” en “nazorg”. Ook is een bijdrage geleverd aan de verdere doorontwikkeling
van de zogenoemde “buddy-app”. Dit is een app die is ontwikkeld voor het ondersteunen
van kwetsbare inwoners bij hun geldzaken, zodat wordt voorkomen dat zij in de schulden
komen. Buddy heeft via een banklicentie toegang tot de betaalrekeningen van een
gebruiker. De app is hiermee goed geschikt voor een lichte variant van ondersteuning of in
de nazorg.
In het kader van SON-budgetbeheer zijn in 2020 alle voorbereidingen getroffen om voor
alle klanten betaling d.m.v. automatische incasso mogelijk te maken. Daarvoor is het
noodzakelijk een onderdeel van het huidige bancaire systeem Allegro in te wisselen voor
een nieuw systeem Smart FMS. Met betrokkenheid van de Rabobank is in 2021 gestart met
een pilot om te bezien onder welke condities dit breed en (op termijn) voor alle
budgetbeheerklanten kan worden geïntroduceerd.
Daarnaast heeft de SON in 2020 een nieuwe digitale applicatie “Idiligo” geïntroduceerd die
het voor klanten van de SON mogelijk maakt om op afstand en digitaal stukken te
ondertekenen. Dit komt de snelheid van dienstverlening ten goede.

Stadsbank Oost Nederland – Jaarstukken 2020

Beschermingsbewind
In het jaar 2020 is voldaan aan alle eisen en wettelijke bepalingen m.b.t.
beschermingsbewind. Gedurende het jaar 2020 heeft binnen het bestuur van de SON ook
een discussie plaatsgevonden over de strategische positionering van de afdeling
beschermingsbewind. Op basis van een scenario-discussie in het najaar van 2020 heeft het
Algemeen Bestuur van de SON gekozen voor de optie van een zogenoemde “genormeerde
omvang”. Dat betekent concreet dat voor de toekomst beschermingsbewind door de SON
wordt uitgevoerd tegen de achtergrond van de huidige omvang, met extra accent op hulp
voor mensen met schulden. Dit ook conform de gemeentelijke verantwoordelijkheden in
het kader van de WGS (Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening). Het Dagelijks Bestuur
heeft eind 2020 ambtelijk opdracht gegeven deze optie verder te vertalen naar een
concreet uitvoeringsplan c.q. bedrijfsplan. Daarbij wordt ook het bijbehorend wettelijk en
financieel kader verder uitgewerkt.
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Toelichting financieel resultaat
Van Najaarsnota naar Jaarrekening 2020
De Jaarrekening 2020 komt € 223.300 hoger uit dan de Najaarsnota 2020. Voorgesteld
wordt om dit jaarresultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve, die daardoor uitkomt
op €!1.183.300. Dit correspondeert met een weerstandsratio van 1.35 (niveau voldoende).
Het grootste aandeel in het jaarresultaat komt voor rekening van de aanvullende btwaftrek ad €!208.200 over de periode 2015-2020. De ontwikkeling van de aanvullende btwaftrek en het weerstandsvermogen en risicobeheersing worden hieronder nader
toegelicht.
Zonder de aanvullende btw-aftrek zou het jaarresultaat €!15.100 hoger zijn dan in de
Najaarsnota 2020. In de periode na de laatste begrotingsbijstelling is de dienstverlening
verder afgenomen. De deelnemende gemeenten ontvangen circa €!75.000 terug door
verminderde standaard dienstverlening. De personeelskosten konden nagenoeg in
dezelfde mate worden afgeschaald, waardoor het resultaat van de kosten en baten van de
dienstverlening nagenoeg conform de begroting is uitgekomen.
Daarnaast hebben de deelnemende gemeenten een voordeel van €!191.000 op de
realisatie van de bestaanskosten door nog niet ingevulde vacatureruimte, minder dotaties
aan de voorzieningen en een voordeel op huisvestings- en bureaukosten.

Inmiddels is in 2020 de definitieve aangifte voor de aanvullende btw-aftrek voor de
periode 2015 - 2018 gedaan met een additionele aftrek van €!31.200. Daarnaast is ook de
berekening afgerond voor de aanvullende btw-aftrek voor de jaren 2019 en 2020,
uitkomend op een bedrag van €!177.000. Ook hiervan is inmiddels aangifte gedaan bij de
Belastingdienst. Beide bedragen van in totaal €!208.200 zijn als incidenteel onder overige
baten meegenomen in het jaarresultaat 2020.

Stadsbank Oost Nederland – Jaarstukken 2020

Aanvullende btw-aftrek periode 2014 - 2020
De door een gespecialiseerd fiscaal adviesbureau uitgevoerde btw-scan bij de Stadsbank
heeft uitgewezen, dat het - door de gestegen dienstverlening van beschermingsbewind in
deze periode - lonend is om btw-aftrek toe te passen op de zogenaamde ‘gemengde’
inkoopkosten voor beschermingsbewind vanaf 2014. De aangifte voor de aanvullende btwaftrek voor het jaar 2014 ad €!109.600 is meegenomen in het jaarresultaat 2019 en is door
de Belastingdienst gehonoreerd en ontvangen. Voor de jaren 2015 t/m 2018 zijn volgens
dezelfde systematiek berekeningen gemaakt, uitkomend op een bedrag van €!483.200, dat
ook is meegenomen in het jaarresultaat 2019. Het positieve jaarresultaat 2019 is
toegevoegd aan de Algemene Reserve, in afwachting van de definitieve beschikkingen van
de Belastingdienst.

Vanaf 2019 wordt - op basis van de uitgevoerde btw-scan - bij de Belastingdienst formeel
bezwaar aangetekend tegen de btw-heffing op beschermingsbewind om de rechten van de
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Stadsbank in dit kader zeker te stellen. Dit gebeurt ook onder begeleiding van het
eerdergenoemde gespecialiseerde fiscaal adviesbureau. Uit
voorzichtigheidsoverwegingen wordt het huidige regime voortgezet, waarbij btw-heffing
op beschermingsbewind wordt gecontinueerd. De uitkomsten van het bezwaar en de
financiële consequenties hiervan zijn nog onzeker. De Stadsbank zal evenwel geen risico
lopen op een mogelijke naheffing, mocht de Belastingdienst uiteindelijk besluiten tot een
vrijstelling. Het bedrag van de vrijstelling is immers hoger dan de aanvullende btw-aftrek.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Zoals hierboven is aangegeven wordt de additionele btw-aftrek van €!208.200 als overige
baten in het jaarresultaat 2020 meegenomen. Door de aanvullende btw-aftrek bij de
Stadsbank te laten blijft de Algemene Reserve van voldoende niveau (weerstandsratio
komt op 1.35). Op dit niveau kunnen extra incidentele kosten voor een kwaliteitsimpuls bij
beschermingsbewind en de kosten als gevolg van de corona-crisis door het
weerstandsvermogen worden opgevangen. Hieronder wordt dit nader toegelicht.
In het kader van een kwaliteitsimpuls bij beschermingsbewind heeft het Algemeen Bestuur
op 18 november 2020 besloten om € 95.000 uit de Algemene Reserve beschikbaar te
houden. Met deze onttrekking uit de Algemene Reserve komt de weerstandsratio uit op
1.24.
De corona-crisis heeft in 2020 geleid tot een terugval in de dienstverlening en minder
inkomsten van de deelnemende gemeenten. Waarschijnlijk zal zich dit ook in (een groot
deel van 2021) voordoen. Het is echter nog onzeker wanneer de dienstverlening weer gaat
aantrekken. Het risico van corona blijft daarbij bij de Stadsbank liggen, omdat niet
onmiddellijk gereageerd kan worden met een evenredige verlaging van de kosten.
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In 2021 wordt met de deelnemende gemeenten overlegd of het wenselijk is eventuele
extra corona-kosten van de SON te compenseren. Dat wijkt dan wel af van de gemaakte
afspraken in het huidige bekostigingsmodel (vanaf 2016). De financiële situatie van de SON
vanuit deze jaarrekening maakt dat een compensatie van de SON voor de financiële
gevolgen van de corona-crisis niet noodzakelijk is. Dat kan wel optreden in een mogelijke
toekomstige situatie, waarin de financiële positie van de SON verslechtert en bijvoorbeeld
de weerstandsratio onder de ondergrens van 1.0 uitkomt. Dan is het te overwegen om een
teruggave van de gemeentelijke bijdragen - als gevolg van de terugloop in de
dienstverlening door corona - achterwege te laten.
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1.2. Bedrijfsvoering
1.2.1. Autonome ontwikkelingen
Het aantal indicatiestellingen is met 18,3% gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.
Ook het aantal geopende budgetbeheerrekeningen is afgenomen ten opzichte van 2019,
met 38,2%. Met de komst van de pandemie zien we een afname van aanvragen. Dit is een
landelijke tendens. Verwijzingen uit het netwerk zijn aanzienlijk lager, ook de wijkcoach en
maatschappelijk werker komen minder achter de voordeur van de burger in
schuldennood. Het aantal bemiddelingen schuldregeling is in vergelijking met 2019
gedaald met 5,5%. Deze dalende lijn in aanvragen schuldregelen is minder sterk dan die
van de indicatiestellingen. Dit is te verklaren door verwijzingen van externe partijen. Een
redelijk aandeel ligt bij externe bewindvoerders, die vanuit een bestaande caseload
schuldaanvragen indienen.
Het aantal cliënten beschermingsbewind is in 2020 afgenomen met 7,5% (actief per 31-122020: 1.127; actief per 31-12-2019: 1.219). In nagenoeg het hele jaar 2020 zijn vanwege de
klantenstop geen nieuwe mensen in beschermingsbewind aangenomen.
Het aantal verstrekte kredieten is in 2020 met 14,2% afgenomen.
1.2.2. Realisatie van doelmatigheid en rechtmatigheid
Jaarlijks wordt over de realisatie van de rechtmatigheid aan het Dagelijks en Algemeen
Bestuur gerapporteerd in het Verslag Financiële Rechtmatigheid en Risicomanagement.
Om de doelmatigheid en de rechtmatigheid te borgen zijn door de organisatie de volgende
maatregelen getroffen:

2. Inzicht in de doelmatigheid - Koppeling van het dienstenaanbod aan formatie en
exploitatie. Door middel van een dashboard op medewerkersniveau inzicht geven in de
ontwikkelingen van de sturingsindicatoren van de primaire processen. Tweemaandelijks
op managementniveau rapporteren over de formatieve en financiële situatie en
ontwikkeling van de Stadsbank.
3. Doelmatige verkrijging van middelen - De overtollige middelen worden overeenkomstig
het Treasurystatuut in een deposito gehouden bij ABN-AMRO met een rente typische
looptijd van 3 maanden.

Stadsbank Oost Nederland – Jaarstukken 2020

1. Doelmatig aanwenden financiële middelen - Afsluiten van kortlopende inkoopcontracten
en verdergaande digitalisering en automatisering van processen. Bij het afsluiten van
flexibele arbeidscontracten rekening houden met de autonome ontwikkelingen van de
dienstenafname.

4. Inzicht in de rechtmatigheid - De interne controle is uitgewerkt, conform het door het
Algemeen Bestuur vastgestelde Controleprotocol van de bank. Op basis hiervan verricht
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de accountant een interim-controle in het najaar en rapporteert hierover in de
Managementletter aan het management en het Dagelijks Bestuur. Daarnaast maakt de
accountant een Verslag van Bevindingen, naar aanleiding van de controle van de
jaarrekening.
Rechtmatigheid- en kwaliteitscontrole
Gedurende het jaar worden steekproefsgewijs controles verricht door het team Interne
Controle van de afdeling Bedrijfsvoering & Advies.
Alle bedrijfsprocessen worden zo efficiënt mogelijk en volgens de voorschriften
uitgevoerd. De medewerkers van de bank maken hierbij gebruik van diverse instructies en
handleidingen. De kwaliteitscontrole vindt op verschillende inputgegevens en
sturingsindicatoren plaats. Afwijkingen van de norm worden geregistreerd en hierover
wordt gerapporteerd naar de betrokkenen. Naar aanleiding hiervan kunnen herstelacties
plaatsvinden. Indien van toepassing worden de (werk)processen hierop aangepast.
Er zijn in 2020 in totaal 962 rechtmatigheidscontroles uitgevoerd, 11 meer dan in 2019. Er
zijn 22 fouten minder geconstateerd. Het foutenpercentage is gezakt van 9,0% naar 6,7%.
Er zijn geen onrechtmatigheden aangetroffen die niet te herstellen zijn door de
organisatie. In 64 gevallen zijn onrechtmatigheden geconstateerd, die inmiddels zijn
hersteld. De meeste fouten die werden geconstateerd betroffen documenten die niet goed
waren opgeslagen of het ontbreken van een handtekening op het document. Dit had
voornamelijk een relatie met het op afstand werken als gevolg van de Corona-crisis vanaf
maart 2020.
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1.3. Programmaverantwoording
1.3.1. Programma: Algemeen Bestuur
Resultaten
Het programma Algemeen Bestuur omvat de bestuursproducten: bestuursorganen en
bestuursondersteuning. Ook behoren tot het programma Algemeen Bestuur de niet
product-/ dienstverlening-specifieke activiteiten en voorzieningen gericht op een effectief
en efficiënt beheer van de bedrijfsvoering.
Bestuursorganen
Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur geven sturing aan- en reageren op de
bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze sturing is steeds gericht op een
effectieve en efficiënte bedrijfsvoering bij de bank.
Bestuursondersteuning
Het management legt door middel van de Voorjaarsnota 2020 en de Najaarsnota 2020
periodiek verantwoording af aan het bestuur over het gevoerde beleid en de verzorgde
dienstverlening.

Gerealiseerde activiteiten
Communicatie
1. Bestuur
Het Algemeen Bestuur heeft in 2020 drie keer vergaderd. Het Dagelijks Bestuur
heeft in 2020 acht keer vergaderd.

Het Platform heeft in 2020 6 keer vergaderd. Het Platform wordt terzijde gestaan
door de directie en wordt ambtelijk ondersteund.
3. Informatievoorziening
De in de SON deelnemende gemeenten worden via hun vertegenwoordiger in het
Algemeen Bestuur tussentijds geïnformeerd door middel van de Voorjaarsnota 2020
en de Najaarsnota 2020, inclusief de wijziging van de begroting.
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2. Platform

Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de directeur, die wordt
bijgestaan door een Managementteam. De focus ligt op het ‘werken in het zicht van de
12

deelnemende gemeenten’ en de deelname aan de lokale netwerkstructuren binnen een
gemeente, die bijdragen aan de nieuwe antwoorden die gemeenten formuleren voor de
opgaven in het sociale domein en de schuldhulpverlening.
De werkprocessen zijn gericht op klantvriendelijkheid, snelle doorlooptijden, één
aanspreekpunt voor de klant en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op basis van
maatwerk, zoveel mogelijk op locatie dichtbij de klant.
Personeelsbeleid
Activiteiten 2020
Naast reguliere P&O-werkzaamheden is er in 2020 gewerkt aan onderdelen uit het P&Obeleid, dat gericht is op vakmanschap, vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid. Dit is
vertaald naar vijf speerpunten: duurzame inzetbaarheid, verzuimreductie, vakmanschap,
medewerker aan zet en P&O als strategisch partner. In 2020 lag de focus met name op de
volgende onderdelen:
- Implementatie nieuwe personeels- en salarisverwerker.
- Werving & selectie van nieuwe collega’s.
- Aanbesteding Arbodienst
- Voortdurend aandacht voor verzuimreductie
- Begeleiding en ondersteuning bij diverse personele aangelegenheden van de
afdeling beschermingsbewind.

Leeftijdsopbouw
In 2020 is de leeftijdscategorie 30-35 het grootst. Er is hierbij gekeken naar medewerkers
met een tijdelijk- en vast dienstverband. Tevens is gekeken naar payroll/uitzend en
detachering. De gemiddelde leeftijd van alle medewerkers bij de Stadsbank is 40.
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Formatie
Op 31 december 2020 bedraagt de formatie in totaal 160 medewerkers (145,4 fte) met een
flexibele schil van ruim 14%. Dit percentage ligt boven de minimale norm van 10%.
Het aantal fte’s vertaalt zich in 146 medewerkers met een dienstverband (47 mannen en 99
vrouwen) en 14 medewerkers met een flexibel contract (6 mannen en 8 vrouwen). Van de
flexibele krachten zijn er 8 medewerkers op uitzend/payrollbasis en 6 medewerkers met
een detacheringsovereenkomst.
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Ziekteverzuim medewerkers met een vaste aanstelling
Het gemiddelde verzuimcijfer van 2020 is 6,33%. Dit is hoger dan het gemiddelde
ziekteverzuim in 2019, 4,8%. Er is bij een aantal medewerkers sprake van een langdurige
verzuimsituatie die niet arbeid gerelateerd is. Dit heeft in grote mate bijgedragen aan de
stijging van het ziekteverzuim in 2020. In 2020 was de gemiddelde meldingsfrequentie per
medewerker 0,69% ten opzichte van 1,15% in 2019. Dit betekent dat het aantal
ziekmeldingen gedaald is. Ook bij andere organisaties is de meldingsfrequentie gedaald.
Dit kan een gevolg zijn van het thuiswerken als gevolg van de genomen corona
maatregelen.

Programma 1 (bedragen in €)
Algemeen Bestuur
Lasten
Baten
Saldo

2020
Begroting na
Realisatie
wijziging
3.836.300
4.028.000
3.836.300
4.028.000
-

2019
Realisatie
3.509.600
3.726.900
-

217.300
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Kosten
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1.3.2. Programma: Financieel-maatschappelijk dienstverlening en voorzieningen
Het programma Financieel-maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen heeft
betrekking op alle dienstverlening van de Stadsbank, ter ondersteuning van het beleid van
de aangesloten gemeenten.
De dienstverlening en voorzieningen van de bank kunnen als volgt worden onderscheiden:
Informatie & Advies
STABILISATIE (inkomsten en uitgaven)
Budgetcoaching bij schulden oplossen
Start (Stabilisatie)

Beheer
(-Basis, -Totaal)
Inkomsten en
uitgaven

Uitgaven en
inkomsten
INTAKE

Beeindiging
Afwikkelen
beheerafspraken

Budgetcoaching bij budgetbeheer
Nazorg

Integrale
indicatie-stelling
Regulier

Beschermingsbewind

Integrale
indicatie stelling
Crisis

Uitstroom
Begeleiding naar
reguliere bank

SCHULDEN OPLOSSEN
Bemiddelingstraject Schulden oplossen

Krediet-aanvraag

PLAN VAN AANPAK

Betalingsregelingen

Herfinanciering

Schuldbemiddeling

Saneringskrediet

Faillissementswet
Voorlopige
voorziening

Dwangakkoord

Moratorium

Verklarng 285

Budgetcoaching bij schulden oplossen

Begeleide verwijzing

Het dienstenaanbod van de bank wordt vanuit de hoofdvestiging in Enschede, op
werkpleinen en op diverse gemeentelijke locaties verzorgd.

Resultaten en gerealiseerde activiteiten
Preventie
De inzet is om instanties en middelbare scholieren beter inzicht te geven in financiën.
Schuldpreventie is een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen, die erop
gericht zijn dat mensen financieel vaardig worden en zich zo gedragen dat zij hun
financiën op orde houden. De bank heeft voorlichting gegeven op scholen en
vrijwilligersorganisaties over de risico’s en de gevolgen van verschulding.
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Kredietbeoordeling
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Indicatiestelling
Voorafgaand aan de feitelijke dienstverlening door de bank wordt een op de klant
afgestemd adviesrapport vastgesteld. In deze rapportage wordt opgenomen welke
instrumenten het beste kunnen worden ingezet voor de beantwoording van de door de
klant gestelde hulpvraag. Het aantal aanvragen reguliere indicatiestellingen is gedaald van
2.120 in 2019 naar 1.732 in 2020. Het aantal aanvragen crisisinterventie is gedaald van 66 in
2019 naar 41 in 2020. Onder andere door de toepassing van de telefonische scan kan
doelmatig worden geïndiceerd en/of doorverwezen.
De gemeenten Rijssen-Holten, Aalten, Oude IJsselstreek en Hengelo verrichten de intake
zelf.
Kredietverlening
De kredietverlening is ten opzichte van commerciële banken aan de onderkant van de
markt gepositioneerd. Als gemeentelijke kredietbank streven we niet naar een zo groot
mogelijke kredietportefeuille, maar richten ons uit maatschappelijk oogpunt op een
specifieke doelgroep. Uitgangspunt voor de tarieven is om deze onder de tarieven van de
commerciële banken te positioneren.
Het aantal verstrekte leningen is in 2020 ten opzichte van 2019 met 14,2% gedaald. De
totaal verstrekte netto kredietsom kwam uit op € 1,8 miljoen. In 2019 was dit € 2,2 miljoen.
Het saldo achterstand op leningen is in 2020 met € 68.425 gedaald ten opzichte van 2019
en bedroeg € 202.702. Het percentage van de achterstand ten opzichte van het uitstaande
saldo op leningen is afgenomen van 6,4% naar 5,3% per december 2020.
Het totaalbedrag dat als oninbaar afgeschreven moest worden is licht gedaald van
€!63.374 in 2019 naar € 62.837 in 2020.

Door de inzet van budgetbeheer zijn de betaling van de primaire lasten en overige
financiële verplichtingen van de klant gewaarborgd. In het geval van
betalingsachterstanden kan in overleg met de klant een betalingsregeling worden
getroffen. Daartoe wordt een budgetplan opgesteld, waarin balans wordt aangebracht
tussen de inkomsten en uitgaven, waardoor weer financieel evenwicht ontstaat.
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Stabilisatie en herstel financiële huishouding
De meeste financiële problemen van klanten zijn het gevolg van een structurele onbalans
tussen inkomsten en uitgaven. Als rekeningen niet meer betaald kunnen worden, stapelen
de problemen zich snel op, van aanmaning tot deurwaarder. Met alle negatieve gevolgen
van dien, zoals dreigende huisuitzetting, afsluiting van energie. Deze financiële onbalans
vraagt om overzicht en inzicht.
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De klant wordt ondersteund bij de uitvoering van het budgetplan. Zo nodig wordt de klant
gewezen op flankerende voorzieningen. Door middel van het bieden van maatwerk wordt
gezocht naar een duurzame oplossing voor de klant.
Fysieke klantgesprekken zijn ingeruild voor digitale gesprekken, een andere manier van
informatie-uitwisseling en daardoor een extra drempel voor de klant. Contracten en
documenten die voorheen fysiek aan tafel met de klant werden getekend worden nu
digitaal afgehandeld en waar nodig per post verzonden. Het digitaal werken is in een
sneltreinvaart ingevoerd en medewerkers zijn opgeleid om onze klanten optimaal te
bedienen. Desondanks is de ervaring dat het werken op afstand in veel gevallen een
grotere druk neerlegt bij de klant en een grotere mate van zelfredzaamheid vraagt, waar
sommige klanten niet over beschikken.
Bovenstaande heeft invloed op het aantal budgetbeheerrekeningen. Er zijn in 2020 715
budgetbeheerrekeningen geopend. Het aantal beëindigde budgetbeheerrekeningen
bedroeg 1.146 en is ten opzichte van 2019 met 1,8% gedaald.
Het aantal actieve BBR rekeningen per ultimo 2020 was 4.599. Eind 2019 waren er 5.111
actieve BBR rekeningen. Er is sprake van een daling van 512. Het verschil tussen opstart en
beëindiging van BBR rekeningen in 2020 bedraagt 431 en verklaart grotendeels het
verschil.
Klanten die aantoonbaar (deskundigenrapport) niet in staat zijn hun financiële
huishouding zelfstandig en verantwoord te voeren kunnen in aanmerking komen voor
beschermingsbewind, indien mogelijke voorliggende voorzieningen (bijvoorbeeld
Budgetzorg) niet passend zijn. In voorkomende gevallen dient de Stadsbank hiertoe
namens de klant een verzoek in bij de rechtbank.

Minnelijk schuldregelen
Door de bank wordt bemiddeld tussen de schuldenaar en diens schuldeisers om tot een
regeling van de schulden te komen. Daarbij onderzoekt de bank of door middel van
betalingsregelingen over een periode van maximaal vijf jaar of een herfinanciering van de
schulden de volledige schuldsituatie kan worden opgelost.
Indien dit niet mogelijk is, wordt gekeken of een saneringskrediet verantwoord is, dan wel
dat een schuldbemiddeling tot een oplossing kan leiden.
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In 2020 was sprake van een daling van 92 klanten in de aantallen beschermingsbewind
(actief per ultimo 2020: 1.127; actief per ultimo 2019: 1.219).

In 2020 waren er 891 getekende schuldregelingsovereenkomsten. Dit is een daling van
5,5% ten opzichte van 2019.
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In de periode 2019 - 2020 heeft een pilot gelopen om een aantal schuldregelingen door
middel van een saneringskrediet af te wikkelen in verband met de vele voordelen. Bij een
saneringskrediet is de schuldenaar in één keer van al zijn schuldeisers af en heeft hij nog
maar één schuldeiser, de Stadsbank. Dat neemt direct heel veel stress weg. De klant heeft
duidelijkheid qua bedrag en looptijd. Aan de andere kant is ook voor de schuldeiser
sanering aangenaam, omdat hij direct de boeken kan sluiten. De pilot is succesvol
verlopen. Naar aanleiding hiervan is besloten om saneringskredieten als instrument voor
schuldregelen - daar waar het kan - veel vaker in te zetten.
Er is in 2020 sprake van 386 gerealiseerde bemiddelingen, 58 herfinancieringen en 249
verstrekte saneringskredieten.
Een saneringskrediet en een schuldbemiddeling hebben een looptijd van drie jaar. Bij
onwillige schuldeisers kan de cliënt een beroep doen op de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen (WSNP). Stadsbank Oost Nederland ondersteunt de klant hierbij en
geeft in voorkomende situaties een verklaring af aan de rechtbank voor toelating tot de
WSNP. In 2020 zijn er 226 Verklaringen art. 285 Fw voor toelating tot de WSNP opgesteld. In
2019 was dit aantal 291.
De intensivering van het gebruik van saneringskredieten behoort tot de vele nieuwe
ontwikkelingen die te onderkennen zijn op het gebied van de schuldhulpverlening. Verder
is ingezet op collectief schuldregelen, het schuldenknooppunt, nieuwe digitale
ontwikkelingen als Buddy-app en automatische incasso. De SON heeft de audit van de
NVVK met goed gevolg doorlopen. De Stadsbank onderzoekt op elke wijze deze
ontwikkelingen binnen het dienstverleningsmodel van de Stadsbank verder vorm en
inhoud kunnen krijgen.
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Nazorg
Voor alle klanten die een traject Stabilisatie en/of Schulden Oplossen succesvol hebben
afgerond, biedt de Stadsbank nazorg aan. Het doel van nazorg is om de recidive te
voorkomen. Binnen een jaar na de beëindiging van de aangeboden dienstverlening tracht
de bank inzicht te krijgen in de financiële situatie van de klant na het succesvol uitstromen
naar het zelfstandig beheren van de financiën. Indien er sprake is van disbalans in de
inkomsten en uitgaven, wijst de bank de klant op de mogelijkheden om de financiële
situatie in evenwicht te brengen. In 2020 is aan 301 klanten nazorg geboden.
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Additionele dienstverlening
Dienstverlening op locatie
In 2020 hebben de medewerkers van de Stadsbank voor wat betreft belangrijke
“klantcontacten” op locatie gewerkt in de deelnemende gemeenten. De hoofdlocatie is
Enschede, van waaruit de Stadsbank wordt aangestuurd en waar de backoffice activiteiten
plaatsvinden. Hier worden ook afspraken gemaakt met klanten en maatschappelijke
partners.
Additionele dienstverlening (maatwerk)
Naast de standaard dienstverlening verzorgt Stadsbank Oost Nederland voor een aantal
gemeenten dienstverlening op locatie op maat, met name in de vorm van een
inloopspreekuur en preventieve activiteiten.
Voor 2020 zijn diverse maatwerkafspraken gemaakt met gemeenten voor de uitvoering
van additionele dienstverlening.
In de gemeenten Aalten, Dinkelland, Lochem, Montferland, Oldenzaal, Oude IJsselstreek,
Tubbergen en Winterswijk zijn er afspraken omtrent (financiële) inloopspreekuren.
In de gemeente Twenterand wordt op locatie schulddienstverlening op maat aangeboden.
Voor de gemeenten Enschede, Oldenzaal en Tubbergen zijn activiteiten verricht met
betrekking tot preventie en voorlichting op scholen en vrijwilligersorganisaties.
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Resultaat
Product
Indicatiestelling
Reguliere indicatiestelling
Crisis-interventie
Huisbezoek
Multidisciplinair overleg
Kredietverlening
Kredietbeoordeling
Verstrekte Sociale leningen
Verstrekte Herfinancieringen
Verstrekte Saneringskredieten
Stabilisatie en Herstel
Financiële Huishouding
Opstart budgetbeheer
Beëindiging budgetbeheer
Actieve BBR per 31/12*

Soort
dienst

2020
Begroot
Realisatie

2019
Realisatie

Stand.
Stand.
Add.
Add.

1.733
44
2
11

1.732
41
2
7

2.120
66
1
32

Stand.
Stand.
Stand.
Stand.

1.633
479
58
237

1.583
458
58
249

1.840
629
63
200

Stand.
Stand.
Stand.

845
1.149
4.899

715
1.146
4.599

1.158
1.167
5.111

192

180

153

Add.

waarvan zelfbetalers

Stand.

1.074

1.100

1.099

Meerderjarigenbewind lopend*
Meerderjarigenbewind nieuw
Minnelijk schuldregelen
Bemiddeling schuldregeling
Beh. Standaard bet. Regeling*
Gerealiseerde schuldbemiddeling*
Beh. Standaard schuldbemiddeling*
Voorlopige voorziening art. 284
Verklaring & Verzoekschrift art. 285
Dwangakkoord art. 287 a
Moratorium art. 287 b
Nazorg

Stand.
Stand.

1.193
58

1.127
33

1.219
164

Stand.
Stand.
Stand.
Stand.
Stand.
Stand.
Stand.

881
12
1.107
247
20
-

891
14
386
1.107
226
27
-

943
11
442
1.086
291
21
6

Nazorg
* 'Begroot' - gemiddeld over 2020
'Realisatie' - actueel per 31-12

Stand.

274

301

234
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Prestatie indicatoren
Samen met de deelnemende gemeenten is een aantal relevante prestatie-indicatoren
ontwikkeld. De prestatie-indicatoren worden vanaf 2017 gemeten. In de tabel hieronder is
het resultaat hiervan opgenomen. In de Bijlagen onder Statistieken zijn de prestatieindicatoren per gemeente weergegeven. De prestatie-indicatoren zijn nu over een periode
van 4 jaar gemonitord. Het komende jaar vindt een evaluatie plaats met betrekking tot de
relevantie van de indicatoren en mogelijke wijzigingen hierin.
Bij PI-1 moet rekening worden gehouden met situaties waarin de SON wel de voorwaarden
schept voor het houden van een gesprek binnen 4 weken, maar dat de termijn toch wordt
overschreden door afzegging of niet verschijnen van de klant. Dit verklaart dat het
percentage onder de 100% ligt.
2017

2018

2019

2020

PI-1: Percentage klanten dat binnen 4 weken
(3 dagen bij een crisissituatie) op het eerste
gesprek is geweest.

89%

82%

73%

88%

PI-2: Percentage succesvol afgehandelde
crisisinterventies.

83%

88%

89%

86%

PI-3: Percentage minnelijke trajecten waarbij
akkoord is bereikt met de schuldeisers.

51%

61%

71%

75%

PI-4: Percentage klanten dat door middel
van BBR binnen termijn van 3 jaar zelfstandig
hun financiën kunnen beheren.

60%

56%

52%

50%

PI-5: Percentage succesvol afgeronde
minnelijke schuldregelingen.

92%

94%

92%

95%

PI-6a: Recidieven: percentage klanten dat
na een tussentijdse beëindiging van een
minnelijke regeling binnen 1 jaar terug komt .

0,1%

0,1%

0,1%

0,0%

PI-6b: Recidieven: percentage klanten dat
na succesvol afronden van een minnelijke
regeling terug binnen 3 jaar komt.

0,1%

0,2%

0,4%

0,1%

PI-1: Percentage klanten dat binnen 4 weken (3 dagen bij een crisissituatie) op het
eerste gesprek is geweest.
Toelichting: Binnen 4 weken nadat een persoon zich heeft aangemeld voor
schuldhulpverlening bij de Stadsbank, dient het eerste gesprek plaats te vinden waarin de
hulpvraag wordt vastgesteld. Bij een crisissituatie, zoals geplande ontruiming en/of
afsluiting van nutsvoorzieningen dient het eerste gesprek binnen 3 dagen plaats te vinden.
Deze termijnen zijn wettelijk vastgelegd in Artikel 4, lid 1, 2 van de Wgs.
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Prestatie indicatoren

Deze indicator kan gebruikt worden door de gemeenten die de Stadsbank hebben
gemandateerd om Wgs-beschikking af te geven. De andere gemeenten kunnen deze
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indicator enkel gebruiken als indicatie over de wachttijden bij de Stadsbank vanaf
moment dat de klant een verzoek bij de Stadsbank indient, maar niet als een prestatie
zoals dat in artikel 4, lid 1, 2 van de Wgs wordt bedoeld.
Wgs, Artikel 4
1: Indien een persoon zich tot het college wendt voor schuldhulpverlening vindt binnen vier
weken het eerste gesprek plaats waarin de hulpvraag wordt vastgesteld.
2: Indien er sprake is van een bedreigende situatie vindt binnen drie werkdagen het eerste
gesprek plaats waarin de hulpvraag wordt vastgesteld. Onder bedreigende situatie wordt
verstaan gedwongen woningontruiming, beëindiging van de levering van gas, elektriciteit,
stadsverwarming of water of opzegging dan wel ontbinding van de zorgverzekering.
PI-2: Percentage succesvol afgehandelde crisisinterventies
Toelichting: Deze indicator geeft het aandeel van de crisissituatie aan dat met succes is
afgehandeld. Dat wil zeggen dat de dreigende ontruiming en/of afsluiting van de
nutsvoorzieningen is afgewend. De mate van succes is medebepalend door de
medewerking van de verhuurders en leveranciers en/of (hoe snel) de gemeente de
bijzondere bijstand verstrekt.
PI-3: Percentage minnelijke trajecten waarbij akkoord is bereikt met de schuldeisers.

Het minnelijke traject kan resulteren in een schuldregeling met de volgende
betalingsmodaliteiten: schuldbemiddeling (SB, aflossen van een bepaald percentage van
de totale schuld tegen finale kwijting), saneringskrediet (SK, afkoop van schulden tegen
finale kwijting), herfinanciering (HF, een lening waarmee de totale schuld 100% in een keer
wordt afgelost) en betalingsregeling (de totale schuld wordt in maandelijkse termijnen
afgelost).
PI-4: Percentage klanten dat door middel van BBR binnen termijn van maximaal 3 jaar
zelfstandig hun financiën kunnen beheren.
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Toelichting: Als de klant problematische schulden heeft en aan de eerste prioriteit om
balans in inkomen en uitgaven te krijgen is voldaan, kan een minnelijk traject opgestart
worden waarbij getracht wordt om met alle schuldeisers een akkoord te bereiken voor het
aflossen van de schulden. Gemiddeld zijn er ongeveer 14 schuldeisers per dossier met een
gemiddelde schuld van z’n € 43.000. Deze indicator geeft het aandeel van de trajecten aan
waarbij alle schuldeisers akkoord zijn gegaan met het betalingsvoorstel.

Toelichting: De eerste prioriteit voor de klanten van SON is om balans in inkomen en
uitgaven te krijgen zodat in ieder geval de lopende verplichtingen nagekomen kunnen
worden. Dat wordt door middel van een budgetbeheerrekening gedaan. De klant wordt in
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beginsel begeleid door een budgetconsulent die samen met hem/haar acht om zowel de
uitgaven in beeld te brengen en die waar mogelijk te minimaliseren, als het inkomen te
maximaliseren. De BBR wordt in principe voor een periode van ongeveer drie jaar ingezet
waarna de klant getracht wordt om de financiën zelf te kunnen beheren. Een deel van de
klanten zal altijd nog langer dan drie jaar de ondersteuning door middel van budgetbeheer
nodig hebben omdat zij onvoldoende vaardigheden hebben (ontwikkeld) voor het
zelfstandig beheren van hun financiën. Klanten die een budgetbeheerrekening openen
met een schuldvraag zullen in de aanloop/stabilisatiefase starten met een
budgetbeheerrekening om inzicht, overzicht en stabiliteit te creëren in budget én
schulden. Dan volgt de start van een schuldentraject van minimaal 3 jaar, klanten die zich
vanuit zo’n schuldencasus melden zullen tevens langer dan 3 jaar in budgetbeheer
verblijven.
Deze indicator geeft aan hoeveel klanten daadwerkelijk binnen drie jaar met succes zijn
uitgestroomd. Op dit moment wordt de uitstroom met beperkte begeleiding bereikt. De
indicator betreft de BBR waarvoor de ondersteuning nog door de gemeente wordt
bekostigd.
PI-5: Percentage succesvol afgeronde minnelijke schuldregelingen.
Toelichting: Een minnelijke schuldregeling is succesvol afgerond op het moment dat de
schuldeisers finale kwijting geven voor hun vordering.
PI-6a: Recidieven: percentage klanten dat na een tussentijdse beëindiging van een
minnelijke regeling binnen 1 jaar terugkomt

PI-6b: Recidieven: percentage klanten dat na succesvol afronden van een minnelijke
regeling binnen 3 jaar terugkomt
Toelichting: Percentage recidieven betreft het aandeel indicatiestellingen binnen een jaar
waarbij de klant drie jaar eerder een minnelijk traject succesvol heeft doorlopen, zoals dat
in PI-5 is bedoeld.
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Toelichting: Percentage recidieven betreft het aandeel indicatiestellingen (=
aanmeldingen schuldhulpverlening waarbij de hulpvraag is vastgesteld) binnen een jaar
waarbij een minnelijk traject in het jaar daarvoor tussentijds is beëindigd door het toedoen
van de klant.
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Kosten
Programma 2 (bedragen in €)
Financieel-maatschappelijke
dienstverlening en voorzieningen
Lasten
Baten
Saldo

2020
Begroting na
Realisatie
Wijziging
7.172.700
7.269.400
6.659.900
6.533.300
-512.800
-736.100

2019
Realisatie
6.886.100
7.284.300
398.200

Klachten en verzoeken tot heroverweging
Het aantal klachten over de dienstverlening van de bank bedraagt 47 in 2020 en het aantal
heroverwegingen is 5. In 2020 is er sprake van een daling van het aantal klachten en
heroverwegingen ten opzichte van 2019. Het aantal gegronde klachten is gelijk gebleven.
Over de afgelopen jaren is het beeld als volgt:
Klachten en heroverwegingen (aantallen)
Klachten
waarvan gegrond en gedeeltelijk gegrond
Heroverwegingen
Totaal

2016
35
8
42
77

2017
45
11
17
62

2018
41
11
13
54

2019
58
19
14
72

2020
47
19
5
52
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1.4. Verplichte paragrafen
1.4.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Weerstandsvermogen
In het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is bepaald dat organisaties hun
weerstandsvermogen, het vermogen om risico’s financieel op te vangen, in kaart moeten
brengen.
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
•
•

De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de
organisatie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
Alle risico’s die de bank loopt en waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die
van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het gaat hier
over niet-kwantificeerbare risico’s. Voor wel-kwantificeerbare risico’s is de
bank verplicht om voorzieningen te vormen.

De Stadsbank is een gemeenschappelijke regeling (GR), waarin de gemeenten
eindverantwoordelijk zijn voor een eventueel nadelig saldo van de bank.
Weerstandscapaciteit

Een positief saldo op de meerjarenbegroting behoort tot de structurele
weerstandscapaciteit. Bij de Stadsbank is structurele weerstandscapaciteit niet aan de
orde, omdat gestreefd wordt naar een meerjarige sluitende begroting.
Mogelijke onderdelen van de incidentele weerstandscapaciteit zijn:
- De Algemene Reserve
- Bestemmingsreserves
- De post Onvoorzien
- Stille reserves
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Onder de weerstandscapaciteit wordt verstaan de aanwezige capaciteit aan middelen om
financiële risico’s, waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn
afgesloten, op te kunnen vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de
bestaande taken. Ze geeft aan in hoeverre onverwachte, substantiële, niet begrote kosten
gedekt kunnen worden. Onderscheid kan worden gemaakt tussen incidentele en
structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt bedoeld het vermogen om
calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat deze
invloed hebben op de voortzetting van taken op het bestaande niveau. Met het tweede
worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in
de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de
bestaande taken.
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Stadsbank Oost Nederland gebruikt de incidentele weerstandscapaciteit om zowel
incidentele als structurele tegenvallers te dekken. Mochten zich gedurende een jaar
structurele tegenvallers voordoen, zonder dat daar meevallers tegenover staan, dan dekt
de Stadsbank die incidenteel af middels de incidentele weerstandscapaciteit. Vervolgens
zal hiervoor bij de eerstvolgende begroting dekking gezocht worden.
Het eigen vermogen van de Stadsbank bestaat uit de Algemene Reserve en - indien
ingesteld - bestemmingsreserves. De Algemene Reserve vervult voor de Stadsbank de
functie van beschikbare weerstandscapaciteit (bufferfunctie). Het Algemeen Bestuur heeft
in 2019 besloten om bestemmingsreserves op te heffen en de Algemene Reserve als enige
reserve te handhaven. Door deze opschoning wint de Algemene Reserve aan
belangrijkheid voor de Stadsbank. De Algemene Reserve vervult naast de functie van
buffer ook de financierings- en bestedingsfunctie voor incidentele uitgaven.
Vanuit deze context is het essentieel dat de Stadsbank ook in de toekomst een Algemene
Reserve heeft en houdt, die voldoende omvang heeft om de verschillende functies op
adequate wijze te kunnen invullen. De Algemene Reserve is daarmee een belangrijk
financieel instrument om een gezonde financiële positie van de Stadsbank te kunnen
waarborgen. De omvang van de Algemene Reserve bij de Stadsbank moet dan uiteraard
ook minimaal toereikend zijn om risico’s af te dekken. Het Algemeen Bestuur heeft
besloten dat de weerstandsratio de kwalificatie ‘voldoende’ (tussen 1,0 - 1,4) moet
hebben.

Ten aanzien van stille reserves zou moeten worden bezien in hoeverre er sprake is van een
overwaarde op de activa (actuele waarde > boekwaarde). Vervolgens moet worden
nagegaan in hoeverre deze op korte termijn aangewend kunnen worden om tegenvallers
op te vangen. De bereidheid tot het (extra) verhogen van de tarieven voor de
dienstverlening van de bank zal uiteindelijk een politieke keuze zijn. Deze onderdelen van
de weerstandscapaciteit zijn niet exact te becijferen. Bij de bepaling is het gebruikelijk om
voorzichtigheid in acht te nemen.
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Weerstandscapaciteit per 31 december 2020 (bedragen in €)
Reserves
Bedrag
Algemene reserve
960.000
Bestemmingsreserve
Totaal
960.000

26

Beleid
Het Algemeen Bestuur heeft op 18 november 2020 de Beleidsnota Weerstandsvermogen
en Risicobeheersing 2020 - 2023 vastgesteld. Hierin zijn de kaders en het beleid ten
aanzien van weerstandsvermogen en risicobeheersing van de Stadsbank geactualiseerd
voor de periode 2020 - 2023. Daarbij is rekening gehouden met de op 20 november 2019
vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen 2019.
Er wordt periodiek een integrale risicoanalyse gemaakt, aan de hand waarvan wordt
bepaald of het weerstandsvermogen voldoende wordt geacht om deze risico’s te kunnen
afdekken. Daarbij wordt de methodiek van ‘NARIS’ toegepast, die beproefd en gangbaar is
binnen het vakgebied risicomanagement.
Het doel van de integrale risicoanalyse is om de risico’s die bij de Stadsbank kunnen
optreden expliciet te maken, regelmatig te actualiseren, proactief en bewust met risico’s
om te gaan en de bijbehorende beheersmaatregelen af te wegen. Dit vormt de basis voor
de jaarlijkse verantwoording naar het Algemeen Bestuur in het ‘verslag financiële
rechtmatigheid en risicomanagement’ en in de risicoparagraaf in de begroting en het
jaarverslag.
Integrale risicoanalyse
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Bij de integrale risicoanalyse wordt een risico-inventarisatie gemaakt, waarbij expliciet
aandacht is gegeven aan de mogelijke oorzaken van de risico’s. Deze oorzaken zijn onder
meer te vinden op het politieke/bestuurlijke, organisatorische, juridische, technische,
financiële, ruimtelijke of maatschappelijke vlak. Per risico is bepaald welke
beheersmaatregelen van toepassing zijn. Daarbij is aangegeven in welke gevallen een
claim op het weerstandsvermogen wordt gedaan om de risico’s af te kunnen dekken.
Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Dat is van belang
wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet. Door aandacht voor het
weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller bij de
Stadsbank direct door de deelnemende gemeenten moet worden opgevangen. Het
weerstandsvermogen is voldoende als financiële tegenvallers goed opgevangen kunnen
worden binnen de weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in
een ratio. Deze ratio wordt afgezet tegen een norm om een conclusie te kunnen trekken
over het niveau van het weerstandsvermogen van de Stadsbank.
Het beschikbaar weerstandsvermogen komt eind 2020 uit op €!960.000 bij een
weerstandsratio van 1.10. Het beschikbare weerstandsvermogen wordt hiermee
gekwalificeerd als voldoende (tussen 1,0 en 1,4). Hierbij is nog geen rekening gehouden
met het voorstel om het rekeningresultaat 2020 ad €!223.300 toe te voegen aan de

27

Algemene Reserve. Na verwerking van het jaarresultaat komt de ratio uit op 1.35.
Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur besloten om een bedrag van € 95.000 uit de
Algemene Reserve beschikbaar te houden voor de kwaliteitsimpuls bij
beschermingsbewind in 2021. Met deze onttrekking uit de Algemene Reserve komt de
weerstandsratio uit op 1.24.
Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat de weerstandsratio minimaal de kwalificatie
‘voldoende’ moet hebben. Daarbij is een tijdelijke beweging van twee jaar onder de
ondergrens tussen 0,8 en 1,0 acceptabel, mits er daarna weer zicht is op herstel naar de
kwalificatie ‘voldoende’. Aan de andere kant is een kwalificatie ‘ruim voldoende’ (tussen
1,4 en 2,0) voor een periode van twee jaar acceptabel, mits de ratio daarna weer terugvalt
naar ‘voldoende’. Dit kan bijvoorbeeld door investeringen te doen of geprognosticeerde
verliezen en/of een negatief resultaat op te vangen.
Frauderisico-analyse
Door het intensiveren en automatiseren van de interne controles in de processen is de
kans op frauderisico’s aanmerkelijk verminderd. Verder wordt het ‘4-ogen principe’
toegepast in het betalingsproces en de ‘two-factor authenticatie’ bij het inloggen in het
netwerk. Voor schade door fraude is een fraudeverzekering afgesloten.
Er wordt continue aandacht besteed aan het vergroten van de bewustwording rondom
fraudepreventie bij de medewerkers binnen de organisatie, waarbij gedrag en cultuur
nadrukkelijk aan de orde komen. In de bedrijfs- en gedragscode, waaraan elke
medewerker bij de Stadsbank zich moet conformeren, is een passage opgenomen over
integriteit en het omgaan met vertrouwelijke informatie.

Informatiebeveiliging en privacy
Voor de beheersing van de informatiebeveiliging en privacy wordt structurele capaciteit
ingezet voor de functies Chief Information Security Officer (CISO), de Security Officer (SO)
en de Functionaris Gegevensbescherming (FG).
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Verder wordt het personeel van de Stadsbank door middel van een doorlopende
bewustwordingscampagne en praktijksimulaties gewezen op de noodzaak van het
beschermen van persoons- en bedrijfsgegevens in het kader van de informatiebeveiliging
en privacy. Het gaat hierbij met name om beschikbaarheid, integriteit en
vertrouwelijkheid.

De Stadsbank voldoet aan de wijzigingen in de relevante landelijke en Europese wet- en
regelgeving op deze terreinen. Hierbij wordt aangesloten bij de Baseline
Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Er wordt een digitale tool ingezet om de
informatiebeveiliging en privacy permanent te kunnen beheersen, monitoren, evalueren
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en aan te passen/actualiseren. De CISO legt in de ‘verklaring van toepasselijkheid BIO’
jaarlijks verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur over de implementatie van
maatregelen die passend zijn voor de Stadsbank, als ook om restrisico’s goed te keuren en
formele goedkeuring te verkrijgen voor de implementatie van de passende maatregelen.
Daarnaast past de Stadsbank de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toe.
Met partners die persoonsgegevens verwerken zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten,
waarvan een verwerkingsregister wordt bijgehouden. Ook wordt een procedure
gehanteerd voor het melden van incidenten en datalekken en worden de nodige
vervolgacties genomen. Indien van toepassing worden datalekken gemeld aan de
Autoriteit Persoonsgegevens.
De medewerkers van de Stadsbank worden continue bewust gemaakt van de risico’s die
kunnen optreden bij het onzorgvuldig omgaan met persoons- en bedrijfsgegevens en de
gevolgen die dit met zich meebrengt. Dit gebeurt onder meer door voorlichtingssessies en
praktijksimulaties (mystery guest, phishing mails).
Met de leveranciers van de ICT-omgeving zijn afspraken gemaakt over het beschermen van
data en (persoons)gegevens tegen cybercriminaliteit en datalekken. Daarbij worden ook
de dragers van persoons- en bedrijfsgegevens beschermd tegen datalekken (denk aan
mobiele telefoons en laptops). Voor schade door cybercriminaliteit is een
cyberrisicoverzekering afgesloten.
Aandachtspunten risico’s
•

•
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•

Er zouden financiële risico’s kunnen optreden, indien de Stadsbank voor een deel
van haar activiteiten vennootschapsbelasting moet afdragen op de hiermee
behaalde ‘winst’. De Stadsbank is in de huidige situatie voor haar activiteiten per 1
januari 2016 vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De Belastingdienst heeft dit
ook schriftelijk bevestigd.
Vanaf 2019 wordt bij de Belastingdienst formeel bezwaar aangetekend tegen de
btw-heffing op beschermingsbewind om de rechten van de Stadsbank in dit kader
zeker te stellen. Dit gebeurt onder begeleiding van een gespecialiseerd fiscaal
adviesbureau, op basis van de uitgevoerde btw-scan bij de Stadsbank. Uit
voorzichtigheidsoverwegingen wordt het huidige regime voortgezet, waarbij btwheffing op beschermingsbewind wordt gecontinueerd. De uitkomsten van het
bezwaar en de financiële consequenties hiervan zijn nog onzeker en zijn niet in
deze jaarrekening meegenomen.
De bank is eigen risicodrager van verplichtingen voor voormalig personeel. Per
ultimo 2020 zijn deze verplichtingen niet meer aan orde en zijn de middelen uit de
betreffende voorziening vrijgevallen. Mogelijk kan er in de komende periode nog
sprake zijn van (juridische) vergoedingen in verband met de beëindiging van een
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•

•

•

•

dienstverband in 2020. Omdat de uitkomst van dit traject onzeker is, is hiervoor
geen voorziening opgenomen.
Voor het gebruikte softwarepakket Allegro is een excrow-overeenkomst afgesloten
bij NCC Group, waar de broncodes zijn ondergebracht. Een mogelijk faillissement
van de leverancier houdt in dat naar vervanging wordt gezocht.
Indien de Stadsbank aansprakelijk wordt gesteld voor schadegevallen
voortvloeiende uit de beroepsbeoefening, kan het zijn dat deze niet vallen onder de
huidige beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor deze schadevergoedingen en
eventuele proceskosten is dan geen dekking.
Indien de Stadsbank aansprakelijk wordt gesteld voor schadegevallen kan het zijn
dat deze niet vallen onder de algemene WA-verzekering van de bank. Voor deze
schadevergoedingen is dan geen dekking aanwezig. Dit geldt ook voor eventuele
proceskosten.
De kosten van een WIA-uitkering kunnen verhaald worden op de veroorzaker van
de arbeidsongeschiktheid. De bank heeft hiervoor geen speciale verzekering
afgesloten.

Bestemmingsreserves
Het Algemeen Bestuur heeft bij de vaststelling van de ‘Nota Reserves en Voorzieningen
2019’ besloten om bestemmingsreserves op te heffen en de Algemene Reserve als enige
reserve te handhaven. De Algemene Reserve vervult naast de functie van buffer ook de
financierings- en bestedingsfunctie voor incidentele uitgaven.
Voorzieningen

Financiële kengetallen
In het gewijzigde artikel 11 van het BBV zijn er onder het tweede lid twee onderdelen
toegevoegd: kengetallen en beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de
kengetallen in relatie tot de financiële positie.
De financiële kengetallen zijn een uniforme set van gegevens die een beter inzicht geven in
de financiële posities van de gemeenten en provincies, en daarmee ook informatie over de
weer- en wendbaarheid van hun begrotingen. De volgende vijf kengetallen worden in de
paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing opgenomen:
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De bank heeft een aantal voorzieningen opgenomen. Voorzieningen worden opgenomen
als er sprake is van een te kwantificeren financiële verplichting of financieel risico.
Daarnaast kunnen tot voorzieningen ook gerekend worden de van derden verkregen
middelen die specifiek besteed moeten worden.
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-

Netto schuldquote en Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Solvabiliteitsratio
Grondexploitatie
Structurele exploitatieruimte
Belastingcapaciteit

De eerste twee kengetallen zijn in dit jaarverslag gepresenteerd. De overige kengetallen
zijn niet van toepassing voor de Stadsbank, als gemeenschappelijke regeling voor
schulddienstverlening. De berekening van de kengetallen is conform de ministeriële
richtlijnen voor de wijze waarop kengetallen worden vastgesteld en opgenomen in de
begroting en het jaarverslag van provincies en gemeenten (Stct. 2015, 20619).

Kengetallen
Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen
Solvabiliteitsratio

begroting
2020

2019

2020

1%

5%

5%

37%

39%

40%

10%

6%

7%

1.4.2. Onderhoud kapitaalgoederen
Eén van de basiselementen voor de financiële positie van de bank zijn de
kapitaalgoederen en de onderhoudsstaat. Tot de kapitaalgoederen worden gerekend de
gebouwen en de terreinen die in eigendom van de bank zijn.

Ook zijn voor de komende jaren een aantal vervangingsinvesteringen in beeld gebracht.
Deze zullen jaarlijks worden opgenomen in de Meerjarenbegroting.
1.4.3. Financiering
Treasurybeleid
In 2020 zijn er voor een totaalbedrag van € 115,4 miljoen aan ontvangen bedragen
verwerkt en is er voor een totaalbedrag van € 109,7 miljoen aan uitgaande betalingen
verricht.
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Het onderhoudsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. De kosten kunnen worden gedekt uit
de Voorziening Onderhoud gebouwen en installaties.

De verplichting tot schatkistbankieren geldt alleen voor de overtollige middelen van de
bank. In de onderstaande tabel worden per kwartaal de buiten ’s Rijksschatkist
aangehouden middelen en de ruimte onder het drempelbedrag weergegeven.
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Verslagjaar 2020 (bedragen x € 1000)
Drempelbedrag
Kwartaalcijfer op dagbasis
buiten 's Rijks schatkist
aangehouden middelen
Ruimte onder het drempelbedrag
Overschrijding van het
drempelbedrag

250
250
250
250
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
177

198
73

-

191
52

-

207
59

-

43
-

De overtollige middelen van klanten vallen dus niet onder het verplichte
schatkistbankieren en zijn in een deposito gezet met een rente typische looptijd van 3
maanden, dan wel op rekening-courant gehouden. Per ultimo 2020 bedragen de totale
liquide middelen van de klanten € 9,3 miljoen.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet voor het jaar 2020 is op basis van de werkelijke cijfers vastgesteld op €
866 duizend. Dit betreft het berekende bedrag conform Modelstaat A over het 4 e kwartaal
van 2020. Er is sprake van een gemiddeld overschot aan vlottende middelen van € 2,59
miljoen.
Renterisiconorm
Het renterisico wordt getoetst op de renterisiconorm. Voor het berekenen van het
renterisico wordt gebruik gemaakt van de Modelstaat B zoals die in de regeling Fido is
vastgesteld. Op basis van de modelstaat B is het renterisico van de bank in het
begrotingsjaar ruim onder de renterisiconorm.
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Renteschema
De vernieuwde BBV stelt vanaf 2019 nieuwe eisen aan de verbonden partijen. De SON als
verbonden partij van de gemeenten, moet deze voorschriften opvolgen. Het gaat hierbij
onder meer om de opname van de renteomslag volgens het onderstaande renteschema:
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Renteschema 2020 (bedragen in €)
a.
b.

de externe rentelasten over de korte en lange financiering
de externe rentebaten over de korte en lange financiering
Saldo rentelasten en rentebaten

c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend
c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld
moet worden doorberekend
c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke
lening voor is aangetrokken, die aan het betreffende taakveld moet
worden toegerekend
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente
d1. Rente over eigen vermogen
d2. Rente over voorzieningen
e.
f.

61.700

61.700
n.v.t.
n.v.t.
61.700
61.700
n.v.t.
n.v.t.

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

-

De aan taakvelden toe te rekenen rente (renteomslag)
Renteresultaat op het taakveld treasury

-

1.4.4. Verbonden partijen
De SON heeft geen verbonden partijen, maar is wel verbonden partij van de aangesloten
gemeenten.
1.4.5. Bedrijfsvoering
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de beleidsmatige, toekomstgerichte
aspecten van de bedrijfsvoering.

Door effectieve inkoop worden de materiële kosten teruggedrongen. Hierbij wordt in
voorkomende gevallen gebruik gemaakt van externe expertise en de mogelijkheden bij de
deelnemende gemeenten.
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a. Kostenbewustzijn
Door werkprocessen te innoveren, digitaliseren en automatiseren slaagt de Stadsbank erin
de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren, waarbij het personeel efficiënter kan
worden ingezet. De klanten worden gestimuleerd zoveel mogelijk gebruik te maken van de
portal ‘Mijn Stadsbank’.

b. Investeringsbeleid
De Stadsbank zet in op duurzame investeringen, gericht op innovatie, verdergaande
digitalisering van processen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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c. Organisatiestructuur
De organisatie van de Stadsbank is integraal rondom de klant georganiseerd. Er zijn
integrale klantteams met klantmanagers gevormd, waarin de verschillende disciplines van
de dienstverlening zijn gebundeld. Meerdere klantteams vormen samen een gebiedsteam,
die per regio zijn ingedeeld. Deze gebiedsteams worden aangestuurd door twee managers.
Daarnaast is er een afdeling beschermingsbewind, die ook wordt aangestuurd door een
manager. De gebiedsteams en afdeling beschermingsbewind worden ondersteund door
een stafafdeling.
d. Administratieve organisatie en interne controle
De (werk)processen zijn ingericht op basis van het nieuwe dienstverleningsmodel en het
handboek Administratieve Organisatie. De interne controle is geïntensiveerd, waarbij
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van automatisering van zowel processen als
controles.
e. Informatie en automatisering
Het technisch beheer en de infrastructuur zijn voor het grootste gedeelte bij externe
partners ondergebracht. Het Applicatiebeheer vindt plaats in eigen beheer. Er zijn in de
overeenkomsten met partners afspraken gemaakt over het beschermen van data en
gegevens tegen cybercriminaliteit en datalekken. Daarbij zijn ook de dragers van
persoons- en bedrijfsgegevens beschermd tegen datalekken (denk aan mobiele telefoons
en laptops).

g. Marktkansen en –bedreigingen
Door middel van de gevormde gebiedsteams en klantteams wordt klantvriendelijker en
waar mogelijk op locatie dichtbij de klant gewerkt. De Stadsbank kijkt samen met de
burger naar hoe het probleem kan worden opgelost en hoe een probleem in de toekomst
kan worden voorkomen. Hierbij worden nieuwe initiatieven ontwikkeld, waarbij
ingespeeld wordt op de veranderende vraag in de schuldhulpverlening en de versterking
van de verbinding met ketenpartners en vrijwilligers. Door deze korte lijnen kunnen
effectief verbindingen worden gelegd met andere beleidsterreinen en de ontwikkelingen
in het sociaal domein.
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f. (Management)informatievoorziening
In 2020 zijn tweemaandelijkse managementrapportages opgesteld, waarbij in één
oogopslag de ontwikkeling van de belangrijkste stuurindicatoren is weergegeven, met
daarachter toelichtende overzichten. Ook heeft een verdere digitalisering van de
informatievoorziening plaatsgevonden. De managementinformatie en inrichting van
dashboards worden in 2021 doorontwikkeld.
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h. Risicomanagement
De kaders voor het weerstandsvermogen en de risicobeheersing zijn vastgesteld in de
beleidsnota ‘Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Stadsbank Oost Nederland 2020 –
2023’. Organisatie breed wordt periodiek een risicoanalyse uitgevoerd. Ook wordt
specifiek aandacht geschonken aan de cultuuraspecten en de bewustwording bij het
personeel. Medewerkers van de Stadsbank worden bewust gemaakt van de risico’s die
kunnen optreden bij het onzorgvuldig omgaan met persoons- en bedrijfsgegevens en de
gevolgen die dit met zich meebrengt. Naast preventie wordt aandacht geschonken aan
gevolgmaatregelen bij het optreden van datalekken.
Er kunnen financiële risico’s optreden, als de Stadsbank voor een deel van haar
activiteiten Vennootschapsbelasting moet afdragen op de hiermee behaalde winst. Op dit
moment is de Stadsbank vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
i. Informatiebeveiligingsbeleid en privacy
De Stadsbank moet voldoen aan de wijzigingen in de relevante landelijke en Europese
wet- en regelgeving op deze terreinen. Hierbij wordt aangesloten bij de modellen die in het
kader van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) zijn opgesteld. Er wordt een
digitale tool ingezet om de maatregelen in de informatiebeveiliging en privacy permanent
te kunnen beheersen, monitoren, evalueren en aan te passen/actualiseren.
De Stadsbank past vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) toe. In het verwerkingsregister worden de overeenkomsten geregistreerd met
afspraken over de verwerking van persoonsgegevens door leveranciers/partners
(verwerkingsovereenkomsten). Ook wordt een procedure gehanteerd voor het melden van
incidenten en datalekken. Voor de beheersing van de informatiebeveiliging en privacy
wordt structurele capaciteit ingezet voor de functies Chief Information Security Officer
(CISO), de Security Officer (SO) en de Functionaris Gegevensbescherming (FG).
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2. Jaarrekening
2.1. Balans per 31 december
Activa (bedragen in €)
Vaste activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
Overige investeringen met een economisch nut

Financiële vast activa
Overige langlopende leningen

Totale vaste activa
Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Rekening-courantverhouding met het Rijk
Overige vorderingen

Liquide middelen
Kassaldi
Banksaldi

Overlopende activa
Overige nog te ontvangen bedragen, en vooruitbetaalde
bedragen ten laste van volgende begrotingsjaren

Totaal vlottende activa
Totaal activa
Passiva (bedragen in €)
Vaste passiva
Eigen vermogen

Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Eqalisatievoorzieningen

Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar
Onderhandse lening van binnen. banken en overige fin. inst.
Door derden belegde gelden

Totaal vaste passiva
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met rentetyp. looptijd < 1 jaar
Overige schulden

Overlopende passiva
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van
volgende begrotingsjaren komen
Totaal vlottende passiva
Totaal passiva

31 december 2019

1.725.400

1.856.800

1.725.400
3.619.100
3.619.100
5.344.500

1.856.800
3.955.300
3.955.300
5.812.100

534.500
119.400
408.900
6.200
9.402.000
9.402.000
903.400
903.400

1.205.400
110.300
983.900
111.200
8.640.900
8.640.900
653.300
653.300

10.839.900
16.184.400

10.499.600
16.311.700

31 december 2020

31 december 2019

1.183.300
960.000
223.300
2.700
2.700
2.566.800
1.131.800
1.435.000
3.752.800

1.696.100
1.012.200
683.900
65.600
65.600
2.701.600
1.266.600
1.435.000
4.463.300

12.003.200
12.003.200
428.400

11.500.700
11.500.700
347.700
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Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Gerealiseerde resultaat

31 december 2020

-

-

12.431.600
16.184.400

11.848.400
16.311.700
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2.2. Overzicht van baten en lasten
Overzicht baten en lasten (bedragen in €)
Realisatie
2020
I Algemeen bestuur
Lasten
Baten
Saldo
II Financieel-maatschappelijke
dienstverlening en
voorzieningen
Lasten
Baten
Saldo
Subtotaal programma's
Lasten
Baten
Gerealiseerd saldo
van baten en lasten

Begroting na
wijziging
2020

Primaire
begroting
2020

Verschil

3.836.300
3.836.300
-

4.028.000
4.028.000
-

-191.700
-191.700
-

3.941.600
3.941.600
-

7.172.700
6.659.900
-512.800

7.269.400
6.533.300
-736.100

-96.700
126.600
223.300

6.962.300
6.899.700
-62.600

11.009.000
10.496.200

11.297.400
10.561.300

-288.400
-65.100

10.903.900
10.841.300

-512.800

-736.100

223.300

-62.600

Mutaties reserves
Algemeen bestuur
Subtotaal mutaties reserves

736.100
736.100

736.100
736.100

-

-

Gerealiseerd resultaat

223.300

-

223.300

-62.600

Inleiding
Onderstaande grondslagen, waarop de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling is gebaseerd, zijn bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van
de financiële overzichten. De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de
voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten
daarvoor geeft.
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2.3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders vermeld is,
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
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Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan het
jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het
einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q.
schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen
van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de
periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten
zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende
vakantiegeld- en verlofaanspraken.
De benodigde omvang van de Voorziening Risico Leningen wordt vastgesteld als een risico
inschatting op basis van de fase van achterstand.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume
wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De
referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien
sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een
verplichting opgenomen te worden.
2.3.1. Activa

Afschrijving vindt plaats op basis van de historische aanschafprijs volgens een stelsel dat is
afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikname van het actief. De afschrijvingstermijnen volgens de lineaire
methode staan weergegeven in de volgende tabel:
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Materiële vaste activa
De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de verkrijgingsprijs,
verminderd met de afschrijvingen. Bij de waardering van de materiële vaste activa wordt
rekening gehouden met een vermindering van hun waarde indien deze naar verwachting
duurzaam is. De materiële vaste activa van Stadsbank Oost Nederland betreffen
uitsluitend investeringen met een economisch nut.
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Afschrijvingstermijnen
Periode Omschrijving
30 jaar Nieuwbouw en aankoop bedrijfsgebouwen, onder handhaving van de
bestaande afschrijvingstermijnen van reeds aanwezige bedrijfsgebouwen;
25 jaar Renovatie, restauratie en verbouw bedrijfsgebouwen, brandkasten;
15 jaar Technische installaties in bedrijfsgebouwen;
10 jaar Kantoormeubilair;
5 jaar Software, telefooninstallaties en veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen;
3 jaar Mobiele apparatuur

De investeringen worden bij in gebruik name geactiveerd waarbij de lineaire
afschrijvingsmethodiek wordt toegepast. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan
€1.000 worden niet geactiveerd. Meerdere investeringen in dezelfde soort activa
gedurende het boekjaar met een gezamenlijke waarde van €1.000 of hoger worden wel
geactiveerd.
Financiële vaste activa
De leningen aan cliënten alsmede overige vorderingen worden opgenomen tegen
nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. De waardering
vindt plaats op het zogenaamde ‘uitstaand saldo leningen’ verminderd met de
vertragingsrente.
De leningen zijn verminderd met de voorziening risico leningen.
Uitzettingen en overlopende activa
De uitzettingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2.3.2. Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
De Algemene reserve dient als algehele buffer en weerstandsvermogen om toekomstige
tegenvallers te kunnen opvangen. Het Algemeen bestuur heeft besloten dat de verhouding
tussen het benodigde en beschikbare weerstandsvermogen moet liggen tussen 1,0 en 1,4.
Daarmee kwalificeert deze ratio als ‘voldoende’.
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Liquide middelen
De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.

Bestemmingsreserves
Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door het bestuur een
bepaalde bestemming is gegeven. Het gehele bedrag van de bestemmingsreserves ultimo
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het jaar dient opgebouwd te zijn met bestuursbesluiten van het Algemeen Bestuur, dan
wel opgenomen te zijn in het voorliggende voorstel tot resultaatbestemming. Per ultimo
2019 zijn de bestaande bestemmingsreserves opgeheven.
Gerealiseerd resultaat
Het gerealiseerde resultaat is het resterende resultaat na reeds bestemde mutaties in de
reserves. Het gerealiseerde resultaat wordt toegevoegd aan de reserve dan wel aan de
gemeenten gerestitueerd, naar rato van de omvang van de declaratie.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken
verplichting c.q. het voorzienbare verlies.
Voorziening risico leningen
Deze voorziening is ingesteld om te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen die
voortvloeien uit eventuele verliezen op verstrekte kredieten als gevolg van oninbaarheid
en overlijden van cliënten gedurende de looptijd.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening is ingesteld om te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen die
voortvloeien uit het door het Algemeen Bestuur vastgestelde Onderhoudsbeheersplan, dat
jaarlijks wordt geactualiseerd.
Voorziening dubieuze debiteuren bewind
De geldstromen met betrekking tot de vergoedingen die de Stadsbank ontvangt voor de
dienstverlening beschermingsbewind komen nu rechtstreeks van de klant en niet meer
van de gemeenten. De risico’s voor oninbaarheid worden met de instelling van deze
voorziening afgedekt.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Vaste schulden
De vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met de
reeds gedane aflossingen. Vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar
of langer.
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2.4. Toelichting op de balans
2.4.1. Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Het verloop van deze post in 2020 is als volgt:

Materiële vaste activa (bedragen in €)

Boekwaarde per 1-1-2020
Investeringen
Desinvesteringen
Boekwinst
Boekverlies

Afschrijvingen
Boekwaarde per 31-12-2020

Machines,
Overige
Bedrijfs- apparaten en materiële
gebouwen installaties vaste activa
1.019.200
236.400
601.200

Totaal
1.856.800

-

13.800

252.200

266.000

-

-

-17.400
3.300
4.000

-17.400
3.300
4.000

-91.400

-25.300

-263.300

-380.000

927.800

224.900

572.700

1.725.400

De investeringen in het verslagjaar betroffen:

13.800
120.200
13.000
119.000

De investeringen in mobiele apparatuur houden verband met extra investering in laptops
en mobiele telefoons voor de hele organisatie als gevolg van de corona maatregelen en
het mogelijk maken van verplicht thuiswerken. De investeringen in software- en
systeemontwikkeling hangen samen met de verdere digitalisering van de werkprocessen
en het werken op afstand.
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Investeringen (bedragen in €)
Bedrijfsgebouwen
Machines, apparaten en installaties
- vervanging/vernieuwing apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa
- mobiele apparatuur
- inventaris
- software- en systeemontwikkeling
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Financiële vaste activa
Overige langlopende leningen (bedragen in €)
Leningen
Totaal

2020
3.619.100
3.619.100

2019
3.955.300
3.955.300

2020
4.241.400
1.865.700
-2.229.400
-61.800
3.815.900
-196.800
3.619.100

2019
4.538.200
2.239.000
-2.474.500
-61.300
4.241.400
-286.100
3.955.300

Verloop overige langlopende leningen 2020:

Overige langlopende leningen (bedragen in €)
Saldo per 1 januari
Verstrekte leningen
Aflossingen
Afwaarderingen
Saldo per 31 december
Voorzieningen risico leningen
Totaal

Deze leningen hebben een langlopend karakter met een gemiddelde looptijd van 46
maanden.
Het uitstaande saldo van de leningen ad € 3,6 miljoen bestaat voor een bedrag van € 0,6
miljoen uit gemeentelijke borgstellingen. In 2020 werden geldleningen afgeboekt tot een
bedrag van € 61.800 (2019: € 61.300).

In 2020 is voor een bedrag van € 1,9 miljoen aan leningen verstrekt tegen € 2,2 miljoen in
2019, een daling van bijna 17%.
De waardering van de leningen is voor een bedrag van € 196.800 verlaagd met de
voorziening risico leningen. De voorziening risico leningen dient om eventuele verliezen op
verstrekte kredieten op te vangen met name wegens oninbaarheid en overlijden van
cliënten gedurende de looptijd.
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De achterstand ‘te betalen termijnen’ (€ 202.700) ten opzichte van het totale uitstaande
saldo leningen bedraagt ultimo 2020 5,3% (ultimo 2019: 6,4%).
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Vlottende activa
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar
Uitzettingen met een rente-typische looptijd < 1 jaar (bedragen in €)
2020
Vorderingen op openbare lichamen
119.400
Rekening-courantverhouding met het Rijk
408.900
Overige vorderingen
6.200
Totaal
534.500

2019
110.300
983.900
111.200
1.205.400

Vorderingen op openbare lichamen
De vorderingen op openbare lichamen bestaan uit de per 31 december 2020 uitstaande
vorderingen van de aan de deelnemende gemeenten doorberekende activiteiten. Per
ultimo januari 2020 moet hiervan nog € 12.700 worden afgewikkeld.
Rekening-courantverhouding met het Rijk
De overtollige middelen van de Stadsbank kunnen uitsluitend aangehouden worden in de
schatkist. Derdengelden zijn echter uitgezonderd van het verplichte schatkistbankieren.
Overige vorderingen
De overige vorderingen bestaan uit de per 31 december 2020 uitstaande vorderingen van
de aan de overige klanten doorberekende activiteiten. Per ultimo januari 2020 moet
hiervan nog € 11.600 worden afgewikkeld. Het saldo van de overige vorderingen is voor
een bedrag van € 8.300 verlaagd met de voorziening dubieuze debiteuren bewind.

Liquide middelen (bedragen in €)
Kassaldi
Banksaldi
Totaal

2020
9.402.000
9.402.000

2019
8.640.900
8.640.900

De banksaldi van de klanten ad € 9,3 miljoen hoeven niet in ’s Rijksschatkist aangehouden
te worden. Deze zijn in een deposito met een rente typische looptijd van 3 maanden gezet,
dan wel op rekening-courant gehouden. Het bedrag dat gemiddeld in deposito is
aangehouden, bedroeg in 2020 € 2 miljoen. Het banksaldo van de Stadsbank in de totale
banksaldi bedraagt ultimo 2020 € 83.400. Het drempelbedrag voor het voor het buiten ’s
Rijksschatkist aanhouden van liquide middelen bedraagt € 250.000.

Stadsbank Oost Nederland – Jaarstukken 2020

Liquide middelen
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De bankgelden van de klanten zijn te allen tijde toegankelijk en beschikbaar voor de
activiteiten van de klanten.
Overlopende activa
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van
volgende begrotingsjaren komen:

Overlopende activa (bedragen in €)
Depotbedrag porti
Kruisposten bank
Fietsproject
Vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen
Totaal

2020
22.700
880.700
903.400

2019
11.300
14.500
11.900
615.600
653.300

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen
Deze post bestaat met name uit nog te ontvangen bedragen in verband met aanvullende
btw-aftrek over de periode 2015-2020.

Inmiddels is in 2020 de definitieve aangifte voor de aanvullende btw-aftrek voor de
periode 2015-2018 gedaan met een additionele aftrek van €!31.200. Daarnaast is ook de
berekening afgerond voor de aanvullende btw-aftrek voor de jaren 2019 en 2020,
uitkomend op een bedrag van €!177.000. Beide bedragen van in totaal €!208.200 zijn als
incidenteel onder overige baten meegenomen in het jaarresultaat 2020.
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De door externe deskundigen uitgevoerde btw-scan bij de Stadsbank heeft uitgewezen,
dat het - door de stijging van de dienstverlening van beschermingsbewind - lonend is om
btw-aftrek toe te passen op de zogenaamde ‘gemengde’ inkoopkosten voor
beschermingsbewind in de periode vanaf 2014. De aangifte voor de aanvullende btwaftrek voor het jaar 2014 ad €!109.600 is meegenomen in de jaarresultaat 2019 en is door
de Belastingdienst gehonoreerd en ontvangen. Voor de jaren 2015 t/m 2018 zijn volgens
dezelfde systematiek berekeningen gemaakt, uitkomend op een bedrag van €!483.200, dat
ook is meegenomen in de jaarresultaat 2019. Het positieve jaarresultaat 2019 is
toegevoegd aan de Algemene Reserve, in afwachting van de definitieve beschikkingen van
de Belastingdienst.
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2.4.2 Passiva
Vaste Passiva
Eigen vermogen
Eigen vermogen (bedragen in €)
2020
960.000
223.300
1.183.300

Algemene Reserve
Bestemmingsreserve
Saldo van de rekening
Totaal

2019
1.012.200
683.900
1.696.100

Gerealiseerde resultaat 2020
Het gerealiseerde resultaat van 2020 bedraagt € 223.300. Voorgesteld wordt om dit saldo
aan de Algemene reserve toe te voegen. Het resultaat betreft met name de nog te
ontvangen aanvullende btw-aftrek over de periode 2015-2020.
Het verloop van het eigen vermogen in 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Eigen vermogen (bedragen in €)
Boekwaarde Toevoeging Onttrekking Bestemming Boekwaarde
1-1-2020
resultaat vorig 31-12-2020
boekjaar

Algemene reserve

1.012.200

-

-736.100

683.900

960.000

Totaal reserves

1.012.200

-

-736.100

683.900

960.000

Voorzieningen
Voorzieningen (bedragen in €)
Egalisatievoorzieningen
Voorziening groot onderhoud
Totaal voorzieningen

2020

2019

2.700
2.700

65.600
65.600
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Algemene reserve
De onttrekking aan de Algemene reserve is conform de laatste begrotingsbijstelling in de
Najaarsnota 2020.

Het verloop in 2020 wordt in onderstaand overzicht per voorziening weergegeven:
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Voorzieningen (bedragen in €)
Boekwaarde Toevoeging Onttrekking
1-1-2020

Egalisatievoorzieningen
Groot onderhoud
Totaal voorzieningen

•

65.600
65.600

27.700
27.700

Vrijval

-90.600
-90.600

Boekwaarde
31-12-2020

-

2.700
2.700

Voorziening groot onderhoud

De voorziening is ingesteld om te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen die
voortvloeien uit het door het Algemeen Bestuur vastgestelde Onderhoudsbeheersplan, dat
jaarlijks wordt geactualiseerd. Op basis van het bijgestelde Onderhoudsbeheersplan is de
benodigde dotatie in 2020 op € 27.700 vastgesteld en heeft een onttrekking van € 90.600
plaatsgevonden.

Vaste schulden
Vaste schulden (bedragen in €)
2019

1.131.800

1.266.600

1.435.000
2.566.800

1.435.000
2.701.600

Onderhandse leningen
Het verloop van de onderhandse geldleningen is als volgt:

Onderhandse leningen (bedragen in €)

BNG 89.025
BNG 90.127
BNG 97.395
BNG 97.396
Totaal

Rente
%

Saldo per
1-1-2020

4.95%
5.30%
5.19%
5.13%

70.000
226.600
750.000
220.000
1.266.600

Nieuwe Aflossingen
leningen

-

17.400
45.400
50.000
22.000
134.800

Saldo per
31-12-2020

52.600
181.200
700.000
198.000
1.131.800

Rentelast
begrotingsjaar

3.300
10.800
37.100
10.500
61.700
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Onderhandse leningen van:
Binnenlandse banken en overige
financiële instellingen
Door derden belegde gelden
Totaal

2020
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Bovengenoemde leningen zijn afgesloten in 1998, 1999 en twee in 2004. Drie leningen
hebben een looptijd van 25 jaar en één van 30 jaar.
De aflossingsverplichting voor het begrotingsjaar 2020 bedraagt wederom € 134.800.
Door derden belegde gelden
De door derden belegde gelden betreffen de inleggelden die gestort zijn door de
gemeenten die zijn aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost
Nederland. De bepaling van het inleggeld geschiedt naar rato van het aantal inwoners en
wordt eens in de drie jaar herzien. Per 1 januari 2018 zijn de inleggelden voor het laatst
berekend. Er wordt geen rentevergoeding berekend.

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
(bedragen in €)
2020
2019
Overige schulden
Persoonlijke rekeningen saldo's (PRS)
1.969.100
2.041.800
Reserveringen activiteiten
7.492.800
6.863.800
Overige schulden
2.541.300
2.595.100
Totaal
12.003.200
11.500.700

Het totale saldo van de betreffende rekeningen bedroeg ultimo 2020 € 2 miljoen.
Reserveringen activiteiten
In overleg met de cliënt wordt overgegaan tot reserveringen voor toekomstige uitgaven.
Deze post is in de balans opgenomen onder Reserveringen activiteiten. Per ultimo 2020
bedraagt deze reservering € 7,5 miljoen.
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Persoonlijke Rekeningen Saldo’s (PRS)
Hierop worden in principe alle cliënttegoeden verzameld die worden uitbetaald aan de
cliënt en/of bestemd zijn voor toerekening aan activiteiten, zoals leningen,
budgetbeheerrekeningen, saneringen, schuldbemiddeling enz. Vanuit deze activiteiten
vindt dan doorbetaling plaats naar derden of naar de cliënt zelf.
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Overige schulden
Overige schulden (bedragen in €)
Door te betalen bemiddelingen
Salarissen, sociale lasten en loonheffing
Crediteuren
Overig
Totaal

2020
1.660.000
559.900
183.400
138.000
2.541.300

2019
1.685.300
480.200
310.200
119.400
2.595.100

De post Door te betalen bemiddeling betreft bedragen die per 31 december 2020 zijn
bestemd voor doorbetaling aan schuldeisers van de activiteit ‘schuldbemiddeling’.
De post Salarissen, sociale lasten en loonheffing bevat nog te betalen sociale lasten en
loonheffingen over de maand december 2020.
Per ultimo januari 2020 is het saldo Crediteuren nagenoeg volledig afgewikkeld.
De post Overig betreft de nog te verrekenen vergoedingen dienstverlening met de
deelnemende gemeenten en deze zijn per ultimo januari 2021 volledig afgewikkeld.

Overlopende passiva
Overlopende passiva (bedragen in €)
2019

38.900
389.500
428.400

42.900
304.800
347.700

Nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen
Van de nog te betalen bedragen moet per ultimo januari 2020 nog ca. € 231.200 worden
afgewikkeld. Voor een bedrag van € 204.900 betreft dit de afrekening van de
bestaanskosten.
2.4.3. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
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Overlopende passiva
Rente onderhandse leningen
Nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen
Totaal

2020

Er is een aantal meerjarige financiële verplichtingen aangegaan, waaraan de organisatie
de komende jaren is verbonden:
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Met RICOH is per mei 2017 een huur-/serviceovereenkomst afgesloten met betrekking tot
de afname van kopieer- en printapparatuur, voor een geschat bedrag van € 20.000 per jaar.
De looptijd van het contract is tot en met februari 2023.
Er is in 2017 een overeenkomst met Volkswagen PON afgesloten over de operational lease
van 6 auto’s, waarvan 2 elektrisch aangedreven en 4 op groen gas. Het gaat hierbij om een
leasebedrag van € 25.000 per jaar gedurende 5 jaar.
De meerjarige overeenkomst voor hostingdiensten en licenties met ROOT is per 2020
beëindigd. Deze diensten zijn opnieuw onderhands aanbesteed met 3 partijen.
Fundaments is met ingang van 2020 de nieuwe leverancier voor 3 jaar voor een bedrag van
circa € 70.000 op jaarbasis.
Met Smart FMS is een overeenkomst gesloten tot ultimo 2023 met betrekking tot de
software voor het cliëntenbeheer van beschermingsbewind. Het gaat hierbij om circa €
15.000 per jaar.
Het cliëntenbeheer van de overige dienstverlening gebeurt in de applicatie Allegro,
waarvoor jaarlijks met Kred’it een SLA wordt afgesloten. Op 11 oktober 2019 is de module
Dicos SR compleet aangeschaft met een looptijd van 4 jaar. De totale kosten bedragen €
14.200.
De koffie-, thee- en watervoorziening voor de Stadsbank wordt verzorgd door Jacobs
Douwe Egberts PRO NL B.V. Het 5-jarig contract loopt tot 20 maart 2023 en bedraagt €
20.500 per jaar.
Met SPIE ICT Solutions is een 3-jarige overeenkomst getekend vanaf 1 februari 2019 voor
de afname van cliënt telefoniediensten voor een jaarlijks bedrag van € 68.000.

Xential verzorgt vanaf 8 mei 2020 voor 4 jaar de Private SaaS-oplossing (Software-as-aService) voor een bedrag van €!36.400.
Innovadis BV pleegt tot 31 augustus 2022 onderhoud aan de mobiele applicatie voor de
schulddienstverlening voor een bedrag van € 33.000.
De genoemde bedragen zijn exclusief btw.
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Docuwork BV verzorgt post- en email-afhandeling vanaf 1 april 2020 voor een periode van
4 jaar voor een jaarlijks bedrag van € 173.200.

Bij aflopende contracten en het sluiten van nieuwe overeenkomsten wordt nagegaan of
aanbesteding aan de orde moet zijn. Daarbij is en wordt getoetst aan het uitgangspunt van
maatschappelijk ondernemen en de andere voordelen die te behalen zijn bij het
inbesteden binnen de lokale overheid. Ook wordt hierbij in overweging genomen of
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koppelingen met bestaande systemen ingrijpende wijzigingen vragen en extra kosten met
zich meebrengen.
De bank is eigen risicodrager van verplichtingen voor voormalig personeel. Mogelijk kan er
in de komende periode nog sprake zijn van (juridische) vergoedingen in verband met de
beëindiging van een dienstverband in 2020. Omdat de uitkomst van dit traject onzeker is,
is hiervoor geen voorziening opgenomen.
2.4.4. Gebeurtenissen na balansdatum
Het COVID-19 (corona) virus heeft tot dusver een nadelige invloed op de omvang van de
dienstverlening van de Stadsbank. De continuïteit van de Stadsbank wordt door het virus
echter niet bedreigd. De financiële effecten (materieel gezien) voor 2021 zijn op dit
moment nog onzeker. De ontwikkelingen hierin zullen in de voortgangsrapportages in
2021 (Voorjaarsnota, Najaarsnota) worden meegenomen.
De directie en het management van de Stadsbank hebben in de bedrijfsvoering passende
maatregelen getroffenen en richtlijnen ingesteld om de voortgang van de processen en de
dienstverlening naar klanten en opdrachtgevers op hetzelfde niveau te continueren.
Hierbij worden de (landelijke) richtlijnen van het RIVM gevolgd.
De medewerkers van de Stadsbank werken hierbij - in nauw contact met het management
- in principe vanuit huis en beschikken over de noodzakelijke (digitale) voorzieningen en
communicatiemiddelen om hun werkzaamheden op afstand uit te voeren en contacten te
onderhouden met klanten, opdrachtgevers en collega’s. Ook de dagelijkse
betalingsprocessen vinden op gebruikelijke wijze doorgang.

2.5. Toelichting op de baten en lasten

2.5.1. Algemeen Bestuur
Algemeen bestuur (bedragen in €)
Realisatie
Begroting na
wijziging
Lasten
3.836.300
4.028.000
Baten
3.836.300
4.028.000
Totaal
-

Afwijking
-191.700
-191.700
-

Primaire
begroting
3.941.600
3.941.600
-
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Analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening (cf.
art 28 BBV).

Het programma Algemeen Bestuur vertoont per ultimo boekjaar een saldo van €!0.
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De lasten evenals de baten van dit programma bedragen € 3.836.300 en komen daarmee
€!191.700 lager uit dan begroot. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een lagere
realisatie van de bestaanskosten door niet ingevulde vacatureruimte, geen benodigde
dotaties aan de voorzieningen en lagere huisvestings- en bureaukosten.

Begrotingsrechtmatigheid
Het programma Algemeen bestuur vertoont zowel op de lastenkant als batenkant een
begrotingsonderschrijding.
Bezoldiging in het kader van de WNT
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector
(Hierna: WNT) stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de
publieke en semipublieke sector. De algemene bezoldigingsnorm van de WNT bedraagt na
indexering voor 2020: € 201.000.
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Beloning reguliere topfunctionarissen
Gegevens 2020 (bedragen x € 1)
Naam
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging

C.H.A.A. Luttikhuis
Directeur
1-1-2020 - 31-12-2020
1 fte
ja
125.963
20.865
146.829
201.000
N.v.t.
146.829

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

C.H.A.A. Luttikhuis
A. de Jong
Directeur
Directeur
1-1-2019 - 31-12-2019 1-1-2019 - 31-12-2019
1 fte
1 fte
ja
ja
118.131
19.643
137.774

28.395
5.841
34.236

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

Totale bezoldiging

137.774

34.236
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Gegevens 2019 (bedragen x € 1)
Naam
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
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Beloning leden Algemeen en Dagelijks Bestuur
Beloning leden Algemeen en Dagelijks Bestuur
Functie
Naam
Voorzitter
Dhr. A. Kampman
Vice-voorzitter Dhr. G. Teselink
Lid AB
Dhr. J. Wikkerink
Lid AB & DB
Dhr. A. Maathuis
Lid AB
Dhr. M.J.R. Kotteman
Lid AB & DB
Dhr. E. Blaauw
Lid AB
Mevr. I. Duursma
Lid AB
Dhr. A.R. Peppelman
Lid AB & DB
Mevr. G.J. Overmeen-Bakhuis
Lid AB & DB
Mevr. M.A. ten Heuw
Lid AB & DB
Dhr. P. v. Zwanenburg
Lid AB
Dhr. H. van Zeijts
Lid AB
Mevr. A. Prins
Lid AB
Dhr. M. Som
Lid AB & DB
Dhr. R.G.H. Christenhusz
Lid AB
Dhr. J. Hoenderboom
Lid AB
Dhr. L.G. Kuster
Lid AB
Dhr. B.D. Tijhof
Lid AB
Mevr. H.M.N. Berning
Lid AB
Mevr. M. van Abbema
Lid AB
Dhr. N. Kortenhoeven
Lid AB
Dhr. H.J. Tannemaat

2019
Bezoldiging
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
nvt
Onbezoldigd
Onbezoldigd
nvt
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
nvt

2020
Bezoldiging
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd

Financieel-maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen (bedragen in €)
Realisatie
Begroting na
Afwijking
Primaire
wijziging
begroting
Lasten
7.172.700
7.269.400
-96.700
6.962.300
Baten
6.659.900
6.533.300
126.600
6.899.700
Totaal
-512.800
-736.100
223.300
-62.600
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2.5.2. Financieel-maatschapelijke dienstverlening en voorzieningen
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Begrotingsrechtmatigheid
Lasten en baten
Het programma Financieel-maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen laat per
ultimo 2020 een nadelig saldo zien van €!512.800. Dit nadeel is € 223.300 lager dan
begroot. De lasten en baten van dit programma zijn in dezelfde mate gedaald maar door
de incidentele aanvullende btw-aftrek vertonen de baten een voordeel van € 126.600.
Hiermee komt het saldo van het programma uit op een voordeel van € 223.300 , dat tevens
het jaarrekeningsaldo betreft.
2.5.3. Incidentele baten en lasten
De incidentele baten in 2020 betreffen:
-

aanvullende btw-aftrek over de periode 2015 - 2020 ad €!208.200.

-

afkoop overname intake gemeente Hengelo (deel 2020) ad €!17.696 en Oude
IJsselstreek (deel 2020) ad €!9.400.

2.5.4. Toelichting resultaat voor en na bestemming
In deze tabel worden de mutaties in de Algemene Reserve, welke in de balans zijn verwerkt
weergegeven. De mutaties hebben betrekking op posten waarover het Algemeen Bestuur
reeds een besluit heeft genomen. Door de aanvullende btw-aftrek over de jaren 2015 2020 vertoont het resultaat zowel vóór als ná bestemming een voordelig saldo van €
223.300.

Toelichting resultaat (bedragen in €)
Realisatie
-512.800
736.100
223.300

Afwijking
223.300

736.100
-

223.300

2.6. Sisa
De bank ontvangt geen specifieke uitkeringen van het Rijk. Er is dus geen Sisa-specificatie
opgenomen.

Stadsbank Oost Nederland – Jaarstukken 2020

Resultaat voor bestemming
Mutaties Algemene Reserve
Onttrekking
Toevoeging
Resultaat na bestemming

Begroting na
wijziging
-736.100
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3. Overige gegevens
3.1. Controleverklaring
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost-Nederland
Verklaring over de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van de Stadsbank Oost-Nederland te Enschede gecontroleerd:
Naar ons oordeel:




Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van de
Stadsbank Oost-Nederland (verder: de Stadsbank) op 31 december 2020 in overeenstemming
met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming
met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
waaronder verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader rechtmatigheid, vastgesteld
door het algemeen bestuur op 16 juni 2016 als bijlage 1 van het ‘Controleprotocol voor de
accountantscontrole op de jaarrekening van de Stadsbank Oost-Nederland’.

De jaarrekening bestaat uit:




De balans per 31 december 2020;
Het overzicht van baten en lasten over 2020;
De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het
Normenkader rechtmatigheid van de Stadsbank en de Regeling Controleprotocol WNT (Wet normering
topinkomens) 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Stadsbank zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd.
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door
een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting
juist en volledig is.
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als
geheel bepaald op € 100.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor
fouten 1% en voor onzekerheden 3% bedraagt van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves,
zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3
Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2020.
Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze
controle geconstateerde afwijkingen groter dan € 50.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die
naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

Verklaring over de in dit rapport opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat dit rapport andere informatie, die
bestaat uit:



het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de parafen;
de inhoudsopgave, het voorwoord van de directie, de inleiding en het voorstel van het
dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur en ontwerp besluit.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:



met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
jaarverslag in overeenstemming met het BBV.
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig
tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties,
in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, waaronder verordeningen, zoals opgenomen in het Normenkader rechtmatigheid van de
Stadsbank.
In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die
het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die
relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fouten of fraude.
Het algemeen bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Gemeentewet
verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de
gemeenschappelijke regeling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Bado, de Regeling Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:




het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en
lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
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interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen
door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Enschede, 1 april 2020
Eshuis Registeraccountants B.V.

Was getekend: drs. E. Dijkgraaf RA
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3.2. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening en resultaatbestemming
De jaarrekening 2020 wordt vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van
de Stadsbank Oost Nederland van 30 juni 2021.

1.
Het gerealiseerde resultaat van 2020 bedraagt € 223.300 positief. Hierin zijn de
reeds door het bestuur geaccordeerde mutaties in de reserves verwerkt. Het resultaat
betreft met name de nog te ontvangen aanvullende btw-aftrek van €208.200 over de
periode 2015 - 2020.
2.
Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om de jaarrekening 2020 vast te
stellen en het jaarrekeningsaldo van € 223.300 toe te voegen aan de Algemene Reserve.
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4. Bijlagen

Categoriale indeling rekening
LASTEN (bedragen in €)

Jaarrekening
2020

Najaarsnota
2020

Primair 2020

Verschil

Personeelslasten totaal

8.654.300

8.811.200

-156.900

8.475.300

Rente en Afschrijvingen

548.800

546.900

1.900

550.400

Huisvesting

132.200

160.500

-28.300

150.200

Bureaukosten

255.700

271.100

-15.400

299.600

1.426.600

1.408.400

18.200

1.354.100

8.600-

99.300

-107.900

74.300

11.009.000

11.297.400

-288.400

10.903.900

3.809.900
9.000
669.300
393.900
2.425.900
1.662.200
1.051.200
9.300
226.100
239.400

4.000.900
7.500
690.800
395.300
2.489.000
1.711.000
1.017.600
8.500
213.600
27.100

-191.000
1.500
-21.500
-1.400
-63.100
-48.800
33.600
800
12.500
212.300

3.914.500
802.600
456.300
2.623.600
1.801.300
1.075.800
10.100
130.100
27.100

10.496.200

10.561.300

-65.100

10.841.400

11.009.000
10.496.200

11.297.400
10.561.300

-288.400
-65.100

10.903.900
10.841.400

-512.800

-736.100

223.300

-62.500

Toevoeging/onttrekking
aan reserves

736.100

736.100

-

-

GEREALISEERD RESULTAAT

223.300

-

223.300

-62.500

Beheerskosten
Mutaties voorzieningen
TOTAAL LASTEN

BATEN (bedragen in €)
Bijdrage bestaanskosten
Preventie & Voorlichting
Indicatiestelling
Kredietverstrekking
Stabilisatie & Herstel (excl. BW)
Beschermingsbewind
Minnelijk schuldregelen
Nazorg
Additionele afspraken
Overige Baten
TOTAAL BATEN
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TOTAAL LASTEN
TOTAAL BATEN
GEREALISEERD SALDO VAN
BATEN EN LASTEN

57

Programmarekening
LASTEN (bedragen in €)

Najaarsnota
2020

Jaarrekening
2020

Primair 2020

Verschil

Programma 1:
Financieel-maatschappelijke
dienstverlening/voorzieningen
Subtotaal

6.633.800

6.876.900

-243.100

6.466.100

6.633.800

6.876.900

-243.100

6.466.100

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

4.375.200

4.420.500

-45.300

4.437.800

-

-

-

-

Overhead
Heffing VPB

-

-

-

-

11.009.000

11.297.400

-288.400

10.903.900

Programma 1:
Financieel-maatschappelijke
dienstverlening/voorzieningen
Subtotaal

10.496.200

10.561.300

-65.100

10.841.400

10.496.200

10.561.300

-65.100

10.841.400

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

Overhead

-

-

-

-

Heffing VPB

-

-

-

-

Bedrag onvoorzien

-

-

-

-

TOTAAL BATEN

10.496.200

10.561.300

-65.100

10.841.400

TOTAAL LASTEN
TOTAAL BATEN

11.009.000
10.496.200

11.297.400
10.561.300

-288.400
-65.100

10.903.900
10.841.400

-512.800

-736.100

223.300

-62.500

Bedrag onvoorzien
TOTAAL LASTEN

BATEN (bedragen in €)

GEREALISEERD SALDO VAN
BATEN EN LASTEN

(bedragen in €)
TOTAAL LASTEN
TOTAAL BATEN
GEREALISEERD SALDO VAN
BATEN EN LASTEN

Jaarrekening
2020

Najaarsnota
2020

Verschil

Primair 2020

11.009.000
10.496.200

11.297.400
10.561.300

-288.400
-65.100

10.903.900
10.841.400

-512.800

-736.100

223.300

-62.500

Toevoeging/onttrekking
aan reserves

736.100

736.100

-

-

GEREALISEERD RESULTAAT

223.300

-

223.300

-62.500
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Mutaties Algemene Reserve
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397.457

Totaal

€

2.823.973

45.742
369.267
97.902
53.496
58.886
25.731
979.365
46.522
73.380
210.407
94.275
64.312
44.439
103.958
86.591
64.116
108.863
71.135
24.778
33.086
40.346
127.378

Standaard
dienstverlening
(excl. Bewind)
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* * bron CBS 2020

11.513
32.714
18.830
9.738
15.479
10.361
79.459
10.217
14.721
38.016
14.937
14.787
9.392
15.677
14.035
12.428
17.079
14.326
8.159
13.184
9.633
12.772

Aalten
Almelo
Berkelland
Borne
Bronckhorst
Dinkelland
Enschede
Haaksbergen
Hellendoorn
Hengelo OV
Hof van Twente
Lochem
Losser
Montferland
Oldenzaal
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Rijssen - Holten
Tubbergen
Twenterand
Wierden
Winterswijk

Gemeente

Huishoudens*
abs.

€

3.809.895

70.089
390.326
133.217
81.920
83.114
50.618
1.214.233
79.911
96.825
355.497
125.260
129.215
64.970
145.463
125.673
82.657
151.534
88.101
41.275
85.057
47.422
167.518

Bijdrage
bestaanskosten

€

462.223

17.081
257
9.584
6.697
6.445
208.136
9.505
918
11.730
1.873
17.130
20.880
7.089
15.681
2.852
2.750
98.419
25.198

Additionele
dienstverlening

€

7.096.091

132.912
759.850
240.703
142.114
142.000
82.793
2.401.734
126.433
170.205
575.409
220.453
205.256
111.282
266.552
233.144
153.862
276.077
162.088
68.802
216.562
87.767
320.093

Totaal bijdrage
gemeenten
Jaarrekening
2020

€

7.334.735

135.314
782.096
251.536
152.548
150.228
88.879
2.462.620
133.755
168.266
602.355
219.669
213.250
112.987
282.100
247.398
157.124
288.866
172.541
71.079
223.529
90.981
327.614

Totaal bijdrage
gemeenten
Najaarsnota
2020

€ 238.644-

-2.402
-22.247
-10.833
-10.434
-8.228
-6.086
-60.886
-7.322
1.938
-26.946
783
-7.994
-1.706
-15.548
-14.255
-3.262
-12.789
-10.453
-2.277
-6.967
-3.214
-7.521

Verschil

Berekening van de afrekening met de deelnemende gemeenten
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Afrekening Bestaanskosten 2020

Gemeente

Aalten
Almelo
Berkelland
Borne
Bronckhorst
Dinkelland
Enschede
Haaksbergen
Hellendoorn
Hengelo OV
Hof van Twente
Lochem
Losser
Montferland
Oldenzaal
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Rijssen - Holten
Tubbergen
Twenterand
Wierden
Winterswijk
Totaal

11.513
32.714
18.830
9.738
15.479
10.361
79.459
10.217
14.721
38.016
14.937
14.787
9.392
15.677
14.035
12.428
17.079
14.326
8.159
13.184
9.633
12.772
397.457

Bijdrage
Bestaanskosten
Jaarrekening
2020

73.715
411.575
140.551
86.235
87.919
53.193
1.278.149
84.236
102.015
375.161
131.963
136.056
68.435
153.240
132.391
87.138
160.271
92.969
43.412
89.691
49.842
176.643
€

4.014.800

Nog te
verrekennen
Bestaanskosten
2020

70.089
390.326
133.217
81.920
83.114
50.618
1.214.233
79.911
96.825
355.497
125.260
129.215
64.970
145.463
125.673
82.657
151.534
88.101
41.275
85.057
47.422
167.518
€

3.809.895

3.62621.2497.3344.3154.8052.57563.9154.3255.19119.6646.7036.8413.4657.7776.7184.4818.7374.8682.1374.6342.4209.125€

204.905Stadsbank Oost Nederland – Jaarstukken 2020

* * bron CBS 2020

Huishoudens*
abs.

In rekening
gebrachte
voorschotten
2020
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Statistische gegevens

A. Fase I - Indicatiestellingen

Indicatiestellingen

2018
Indicatie- Waarvan
stellingen
Crisis

2019
Indicatie- Waarvan
stellingen Crisis

2020
Indicatie- Waarvan
stellingen Crisis

Aalten

-

-

-

-

-

1

Almelo

288

7

336

14

304

10

Berkelland

80

4

77

6

66

3

Borne

42

1

38

-

32

-

Bronckhorst

54

7

42

1

32

-

Dinkelland

18

-

26

-

14

2

Enschede

783

40

926

35

748

16

Haaksbergen

40

5

43

1

26

-

Hellendoorn

37

1

26

1

44

1

Hengelo Ov.

149

-

77

1

-

-

Hof van Twente

49

4

41

-

48

1

Lochem

61

1

47

-

45

-

Losser

46

1

59

1

51

-

Montferland

86

5

91

2

57

1

Oldenzaal

60

5

78

1

44

-

Oost Gelre

43

-

38

-

45

1

Oude IJsselstreek

9

-

-

-

-

-

Rijssen-Holten

-

-

-

-

-

-

Tubbergen

-

16

-

11

-

13

-

33

-

53

-

Wierden

34

3

24

1

29

4

114

7

102

2

83

1

2.014

91

2.120

66

1.732

41

Winterswijk
Totaal:

SON - Indicatiestellingen
2.500
2.014

2.120

2.000

1.732

1.500
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8

Twenterand

1.000
500
2018

2019

2020
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B. Fase II – Schulden oplossen (schuldregelings-overeenkomst)
2018
Schuldregelingsovereenkomsten

2019

Fase II

2020

Fase II

Fase II

Aalten

17

12

20

Almelo

147

112

128

Berkelland

47

30

21

Borne

19

14

15

Bronckhorst

31

15

12

Dinkelland

8

15

11

Enschede

345

366

307

Haaksbergen

15

16

18

Hellendoorn

18

13

16

Hengelo Ov.

131

107

94

Hof van Twente

32

18

23

Lochem

28

25

4

Losser

20

22

19

Montferland

34

24

30

Oldenzaal

29

25

24

Oost Gelre

17

11

10

Oude IJsselstreek

46

35

42

Rijssen-Holten

30

20

19

Tubbergen

5

9

6

Twenterand

28

24

29

Wierden

14

11

10

Winterswijk

28

19

33

1.089

943

891

Totaal:

1.200

1.089
943

1.000

891

800
600
400
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SON - Schuldregelingsovereenkomsten

200
2018

2019

2020
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C. Fase III – Schulden opgelost
2018
Schulden opgelost
door middel van

SB

SK

2019
HF

Wsnp

SB

SK

2020
HF

Wsnp

SB

SK

HF

Wsnp

Aalten

10

2

-

8

5

1

-

5

6

3

-

5

Almelo

78

18

6

56

34

34

6

35

32

48

9

28

Berkelland

23

6

1

21

16

6

3

7

13

8

1

7

7

1

1

4

16

-

-

10

6

1

-

5

14

-

-

14

9

2

1

4

9

3

2

4

Dinkelland

5

1

-

3

5

-

-

3

6

-

-

7

Enschede

158

51

27

140

159

97

20

100

108

93

18

76
6

Borne
Bronckhorst

Haaksbergen

4

4

-

7

8

4

1

4

7

5

-

Hellendoorn

15

1

1

3

7

3

1

3

7

5

1

2

Hengelo Ov.

74

12

6

48

77

10

8

48

61

18

6

27

Hof van Twente

14

1

2

17

11

3

6

8

14

2

4

2

Lochem

22

-

1

11

11

9

1

4

4

4

1

2

9

1

2

8

9

4

2

5

13

6

-

6

Montferland

16

7

1

18

11

7

1

10

7

6

2

9

Oldenzaal

17

1

3

14

14

4

1

5

19

-

6

7

4

-

-

9

2

2

2

6

9

2

-

2

20

7

3

23

16

1

3

8

26

12

4

9

Rijssen-Holten

6

15

5

11

5

4

1

10

12

7

1

5

Tubbergen

7

-

-

6

2

-

-

2

3

3

-

3

13

2

2

11

8

5

3

8

6

12

1

6

9

1

2

4

5

3

2

4

2

3

1

2

15

2

1

13

12

1

1

2

16

8

1

6

540

133

64

449

442

200

63

291

386

249

58

226

Losser

Oost Gelre
Oude IJsselstreek

Twenterand
Wierden
Winterswijk
Totaal:

SON - Saneringskredieten
300
249

250
200
200
133

100
50
2018

2019

2020
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SON - Schuldbemiddelingen
600

540

500

442
386

400
300
200
100
2018

2019

2020

SON - Verklaringen
500

449

450
400
350

291

300

226

250
200
150
100
50
2019

2020
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D. Kredietverstrekking

Jaar

Aantal
leningen

Netto
bedrag (€)

Gemiddeld
bedrag (€)

Index
2010=100

2010

988

2.517.233

2.548

100

2011

931

2.329.882

2.503

98

2012

860

2.093.372

2.434

96

2013

881

2.110.530

2.396

94

2014

916

2.150.202

2.347

92

2015

1.035

2.512.027

2.427

95

2016

1.138

2.941.537

2.585

101

2017

1.028

2.766.415

2.691

106

2018

810

2.005.049

2.475

97

2019

892

2.238.982

2.510

99

2020

765

1.865.690

2.439

96

Jaar

Uitstaand
saldo (€)

Index
Toename / afname
2010=100 uitstaand saldo (€)

2010

4.614.790

100

-

2011

4.388.531

95

-226.259

2012

4.126.406

89

-488.384

2013

4.133.387

90

-481.403

2014

4.195.457

91

-419.333

2015

4.562.648

99

-52.142

2016

5.197.727

113

582.937

2017

5.195.890

113

581.100

2018

4.541.900

98

-72.890

4.243.521

92

-371.269

3.817.826

83

-796.964

SON - Aantal leningen en gemiddeld bedrag
3.000

2.691

2.510

2.475

2.500
2.000
1.500
1.000

810

892

765

500
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2019
2020

0
2018

2019
Aantal
leningen

2020

Gemiddeld
bedrag
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Verdeling verstrekte leningen per gemeente
2018
SL-HF-SK

Aantal

Aalten
Almelo
Berkelland
Borne
Bronckhorst
Dinkelland
Enschede
Haaksbergen
Hellendoorn
Hengelo Ov.
Hof van Twente
Lochem
Losser
Montferland
Oldenzaal
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Rijssen-Holten
Tubbergen
Twenterand
Wierden
Winterswijk
Recentelijk
verhuisd:

4
114
19
5
5
4
298
15
24
52
34
5
10
20
23
16
36
52
4
30
5
29

Totaal:

2019

Netto
Gemiddeld
bedrag (€) bedrag (€) Aantal

2020

Netto
Gemiddeld
bedrag (€) bedrag (€) Aantal

8
127
30
7
7
4
357
12
21
66
39
12
22
19
32
20
22
20
4
34
7
21

25.857
309.136
96.133
16.550
12.014
7.657
805.952
42.835
48.029
160.598
132.430
20.321
53.163
39.447
81.674
82.054
55.422
71.706
11.250
78.407
20.648
66.915

3.232
2.434
3.204
2.364
1.716
1.914
2.258
3.570
2.287
2.433
3.396
1.693
2.417
2.076
2.552
4.103
2.519
3.585
2.813
2.306
2.950
3.186

6
116
22
5
13
3
300
9
14
46
24
10
11
20
30
11
28
25
6
28
7
31

Netto
Gemiddeld
bedrag (€) bedrag (€)

7.753
264.491
55.161
14.662
7.260
7.311
678.281
40.533
54.038
130.912
122.880
12.732
29.748
55.339
51.783
45.685
85.229
155.104
9.725
60.501
16.124
85.787

1.938
2.320
2.903
2.932
1.452
1.828
2.276
2.702
2.252
2.518
3.614
2.546
2.975
2.767
2.251
2.855
2.367
2.983
2.431
2.017
3.225
2.958

11.881
260.830
62.177
13.190
32.697
4.263
660.424
24.161
28.850
110.006
82.343
20.799
27.830
56.561
74.877
37.554
64.997
96.356
17.587
67.614
18.497
92.194

1.980
2.249
2.826
2.638
2.515
1.421
2.201
2.685
2.061
2.391
3.431
2.080
2.530
2.828
2.496
3.414
2.321
3.854
2.931
2.415
2.642
2.974

6

14.010

2.335

1

782

782

-

-

-

810

2.005.049

2.475

892

2.238.982

2.510

765

1.865.690

2.439

Borgstellingen ten opzichte van totaal aantal leningen
Borgstellingen t.o.v. totaal
aantal leningen

2019

2020

155

146

116

Aantal met instelling borg

-

-

-

Aantal met persoonl. borg

-

1

-

Aantal met borg SON

134

201

251

Aantal zonder borg

521

544

398

810

892

765

Totaal aantal:
Omzet met borg gsd (€)

454.185

440.461

349.127

Omzet met instelling borg (€)

-

-

-

Omzet met persoonl. borg (€)

-

3.695

-

244.760

351.625

453.522

1.306.105

1.443.202

1.063.040

2.005.049

2.238.982

1.865.690

Omzet met borg SON (€)
Omzet zonder borg (€)
Totaal omzet (€):
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Aantal met borg gsd

2018
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Verdeling uitbetaalde leningen naar looptijdklassen
Looptijdklassen

2018

2019

2020

0-12 maanden

19

22

8

13-24 maanden

49

55

52

25-36 maanden

379

448

418

37-48 maanden

67

71

57

49-60 maanden

294

296

230

2

-

-

810

892

765

boven 60 maanden
Totaal:

Verdeling uitbetaalde leningen naar inkomensklassen
2018
Netto inkomen
per maand
tot 700

2019

Gemiddeld
Aantal Netto
bedrag (€) bedrag (€)

Aantal

2020

Netto
Gemiddeld
bedrag (€) bedrag (€)

Aantal

Netto
Gemiddeld
bedrag (€) bedrag (€)

21

27.930

1.330

8

12.677

1.585

10

12.467

1.247

701 -

800

8

12.273

1.534

9

18.306

2.034

6

9.312

1.552

801 -

900

9

13.270

1.474

20

42.303

2.115

6

9.187

1.531

901 - 1.000

428

885.893

2.070

483

998.883

2.068

189

388.740

2.057

1.001 - 1.100

85

177.671

2.090

101

220.865

2.187

290

611.567

2.109

1.101 - 1.300

54

143.364

2.655

66

173.418

2.628

79

186.190

2.357

1.301 - 1.700

174

594.001

3.414

153

500.038

3.268

148

482.727

3.262

1.701 - 2.500

22

106.468

4.839

44

210.822

4.791

29

130.695

4.507

boven 2.500

9

44.179

4.909

8

61.670

7.709

8

34.805

4.351

810

2.005.049

2.475

892

2.238.982

2.510

765

1.865.690

2.439

nb
Totaal:

Verdeling uitbetaalde leningen naar bedragsklassen
2018
Netto
bedragsklasse
(€)
tot 700

2019

Gemiddeld
Aantal Netto
bedrag (€) bedrag (€)

Aantal

2020

Netto
Gemiddeld
bedrag (€) bedrag (€)

Aantal

Netto
Gemiddeld
bedrag (€) bedrag (€)

12.832

513

25

12.852

514

11

5.833

47

45.358

965

37

35.358

956

36

34.919

970

1.101 - 2.300

334

565.249

1.692

405

687.942

1.699

384

656.768

1.710

2.301 - 3.400

278

764.511

2.750

287

812.637

2.831

207

593.789

2.869

3.401 - 4.500

70

274.479

3.921

82

323.666

3.947

79

309.588

3.919

4.501 - 6.800

36

189.211

5.256

41

225.522

5.501

43

226.312

5.263

6.801 - 9.000

19

143.409

7.548

10

74.541

7.454

5

38.479

7.696

9.001 - 15.000

1

10.000

10.000

5

66.464

13.293

-

-

-

15.001 - 20.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.001 - 25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

boven 25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal:

810

2.005.049

2.475

892

2.238.982

2.510

765

1.865.690

530

2.439

Verdeling uitbetaalde leningen naar leeftijdsgroepen
2018
Leeftijds-groepen
tot 20 jr.

2019

Netto
Gemiddeld
Aantal
bedrag (€) bedrag (€)

Aantal

2020

Netto
Gemiddeld
bedrag (€) bedrag (€)

Aantal

Netto
Gemiddeld
bedrag (€) bedrag (€)

18

33.258

1.848

10

27.627

2.763

4

8.923

2.231

21 - 30 jr.

130

291.750

2.244

116

255.037

2.199

120

276.903

2.308

31 - 40 jr.

141

336.998

2.390

161

372.660

2.315

156

383.552

2.459

41 - 50 jr.

185

479.346

2.591

203

530.917

2.615

167

409.940

2.455

51 - 60 jr.

190

482.702

2.541

204

543.499

2.664

167

401.790

2.406

61 - 70 jr.

107

286.892

2.681

147

384.439

2.615

115

296.531

2.579

39

94.104

2.413

51

124.803

2.447

36

88.050

2.446

810

2.005.049

2.475

892

2.238.982

2.510

765

1.865.690

2.439

boven 70 jr.
Totaal:
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E. Budgetbeheer
2018
Budgetbeheer

Aanvraag

Gestart

Beëindigd

2019
Actief per waarvan
Aanvraag
31-12
zelfbet.

Gestart

Beëindigd

2020
Actief per waarvan
Aanvraag
31-12
zelfbet.

Gestart

Beëindigd

Actief per waarvan
31-12
zelfbet.

Aalten

18

6

18

82

7

39

19

20

81

6

25

12

11

81

6

Almelo

237

95

163

672

271

275

149

153

645

254

178

71

143

576

240

Berkelland

85

37

33

164

25

57

28

30

151

22

39

21

29

140

19

Borne

37

16

25

101

21

40

17

17

96

21

35

14

27

82

20

Bronckhorst

49

23

24

93

8

45

22

16

95

7

20

11

21

84

12

Dinkelland

20

7

13

38

10

27

15

13

39

10

13

8

10

33

9

Enschede

787

346

394

1.584

371

856

431

389

1.531

346

530

251

365

1.388

353

Haaksbergen

31

21

26

94

24

38

16

19

85

23

32

10

21

73

22

Hellendoorn

35

23

38

123

27

26

21

25

118

23

37

22

20

119

23

Hengelo Ov.

229

103

149

575

146

237

100

114

556

135

162

52

109

499

117

Hof van Twente

71

25

38

167

23

46

20

22

162

17

45

18

25

152

24

Lochem

43

18

23

109

19

50

21

22

104

18

22

14

13

100

20

Losser

45

19

27

82

31

47

27

17

90

33

34

23

27

83

32

Montferland

44

21

41

167

12

83

48

37

178

14

31

20

54

138

12

Oldenzaal

73

36

33

172

23

57

30

31

170

14

45

20

31

155

17

Oost Gelre

38

24

13

113

10

31

15

12

117

10

26

18

27

98

8

Oude IJsselstreek

90

51

70

232

9

67

41

47

217

14

61

29

52

189

16

Rijssen-Holten

52

34

39

181

24

52

39

40

172

25

41

25

36

159

36

Tubbergen

12

5

7

38

5

15

9

9

39

6

8

6

5

39

6

Twenterand

53

28

50

199

50

68

37

54

176

51

50

23

51

143

57

Wierden

29

23

47

84

26

23

16

25

79

26

16

9

24

65

23

Winterswijk

97

55

57

217

8

76

37

48

196

10

58

38

36

185

10

10

19

19

4

7

14

14

-

9

18

18

1.338

5.306

1.169

2.259

1.167

5.111

1.099

1.508

1.146

4.599

1.100

Recentelijk
verhuisd:
Totaal:

2.175

1.016

1.158

715

SON - Gestarte en beëindigde BBR
1.600
1.338

1.400
1.200

1.158 1.167

1.146

1.016

1.000
715

800
600
400

2018

2019
Gestart

Beëindigd

2020
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SON - Actieve BBR per 31-12
6.000

5.306

5.111
4.599

5.000
4.000
3.000
2.000

1.169

1.099

1.100

1.000
2018

2019
Totaal

2020

Waarvan zelfbetalers

F. Beschermingsbewind
Aantal actieve dossiers per ultimo jaar

2018

2019

2020

Almelo

150

160

152

Hellendoorn

18

19

20

Rijssen-Holten

30

29

25

6

8

8

Twenterand

32

33

28

Wierden

12

12

10

Aalten

14

13

14

Berkelland

26

31

32

Bronckhorst

11

12

12

Tubbergen

Enschede

484

483

440

Haaksbergen

22

23

21

Lochem

25

25

22

Losser

17

11

9

Montferland

33

31

30

Oost Gelre

23

24

24

Oude IJsselstreek

33

42

38

Winterswijk

45

48

45

Borne

15

17

17

Dinkelland

12

15

12

Hengelo OV.

98

96

91

Hof van Twente

30

30

30

Oldenzaal

32

24

21

Buiten werkgebied

27

33

26

1.195

1.219

1.127

Totaal
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Gemeente
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nvt
84%
89%
73%
88%
76%
66%
74%
88%
75%
81%
82%
61%
86%
76%
72%
nvt
nvt
83%
75%
85%
67%

73%

Totaal:

PI-1

89%

nvt
93%
83%
nvt
100%
nvt
94%
100%
100%
0%
nvt
nvt
100%
100%
100%
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
0%
50%

PI-2

71%

50%
62%
77%
129%
73%
33%
74%
81%
77%
80%
78%
84%
59%
75%
76%
45%
49%
55%
22%
58%
73%
63%

PI-3

52%

25%
56%
52%
42%
71%
40%
56%
73%
33%
55%
56%
38%
77%
39%
60%
22%
27%
57%
33%
40%
74%
51%

2019
PI-4
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Aalten
Almelo
Berkelland
Borne
Bronckhorst
Dinkelland
Enschede
Haaksbergen
Hellendoorn
Hengelo OV
Hof van Twente
Lochem
Losser
Montferland
Oldenzaal
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Rijssen-Holten
Tubbergen
Twenterand
Wierden
Winterswijk

Gemeente

92%

100%
92%
90%
63%
73%
100%
92%
100%
94%
93%
80%
100%
100%
83%
100%
100%
100%
100%
75%
88%
86%
100%

PI-5

0,1%

nvt
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
nvt
nvt
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

PI-6a

0,4%

nvt
0,3%
1,2%
0,0%
4,7%
3,8%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
0,0%
nvt
nvt
0,0%
0,0%
4,0%
0,0%

PI-6b

88%

nvt
92%
88%
89%
84%
100%
84%
78%
90%
nvt
89%
89%
90%
96%
91%
95%
nvt
nvt
93%
87%
80%
93%

PI-1

86%

100%
80%
67%
100%
nvt
100%
88%
nvt
100%
nvt
100%
nvt
100%
0%
nvt
100%
nvt
nvt
nvt
nvt
100%
100%

PI-2

75%

50%
66%
100%
47%
117%
73%
68%
61%
81%
88%
70%
175%
111%
53%
83%
110%
98%
100%
100%
66%
60%
79%

PI-3

50%

36%
62%
36%
48%
42%
86%
51%
63%
31%
51%
29%
27%
61%
36%
54%
52%
46%
40%
50%
44%
72%
72%

2020
PI-4

95%

91%
94%
93%
89%
92%
80%
95%
100%
100%
95%
100%
100%
100%
88%
93%
80%
100%
100%
100%
94%
100%
93%

PI-5

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

PI-6a

0,1%

0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

PI-6b

G. Prestatie-indicatoren
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Waarom dit voorstel en wat is het effect
De VNOG biedt ons de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen de concept
programmabegroting 2022-2025.
Argumentatie
1.1 In verband met Corona is niet alles uitgevoerd
In de jaarstukken 2020 wordt aangegeven dat er bepaalde zaken nog niet uitgevoerd konden
worden ivm corona en dat de toekomstvisie is nog niet volledig uitgevoerd is.
De pandemie veroorzaakte verdringing van het reguliere werk. De VNOG ontplooide een groot
scala aan activiteiten, in hechte samenwerking met de gemeenten en GGD. Gedurende het jaar
zijn de gemeenteraden hierover diverse keren geïnformeerd en is er verantwoording afgelegd.
De lagere uitgaven, in hoge mate veroorzaakt door het niet doorgaan van oefeningen in 2020,
hebben bij de inzet niet geleid tot herleidbare fouten. De oefeningen zijn nu weer hervat. Dus de
routine en de automatismen in de repressie blijven op peil.
2.1 U heeft op 16 februari 2021 besloten geen zienswijze in te dienen
Bijgaand treft u de reactie aan van de andere gemeentes tegen de kadernota.
3.1. De financiële prognose ligt in lijn met eerdere verwachtingen
Verder zijn er geen bijzonderheden die aanleiding geven voor het indienen van een zienswijze.
Kanttekeningen en risico’s
De onduidelijkheid over de kosten van het vastgoed is een risico. Dit moet echter nog uitgezocht
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gevolg van de coronacrisis en daarnaast van het op gang komen van de uitvoering van de
Toekomstvisie (die in januari 2020 werd vastgesteld).
De onderschrijding valt uiteen in twee grote brokken: het vrijwilligersbudget oefenen voor €
1.950.000 en de exploitatiekosten voor de brandweer voor € 1.850.000. Hier staan ca. € 6 ton
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Jaarstukken 2020, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Voorwoord
Voor u liggen de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
2020 kan zonder al te veel overdrijving de boeken in als een crisisjaar. De coronacrisis is
er één van de lange adem, voelbaar in de hele samenleving. We zagen drie crisissen ineen: een gezondheidscrisis met het virus, een economische crisis en een sociaal
maatschappelijke crisis. De impact was op vele vlakken groot.
Voor de VNOG betekende de crisis een enorme inzet van capaciteit. In alle geledingen
van de organisatie was dat voelbaar: bij de GHOR, de brandweer, de afdelingen Risicoen Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering. Thuiswerken, niet oefenen, geen opleidingen, het
inrichten van een crisisstructuur, investeren in extra toezichthouders als aanvulling op de
boa's bij 22 VNOG gemeenten; corona bracht een realiteit waarop we ons met elkaar zo
goed mogelijk aanpasten, ook in onze eigen organisatie. Ook op bestuurlijk niveau werd
dit zichtbaar: het AB kwam tweewekelijks bijeen; het RBT vergaderde hoogfrequent en
er was afstemming tussen burgemeesters en de voorzitter van de veiligheidsregio, ondersteund met advies op inhoudelijke, juridische en communicatieve aspecten van de
VNOG, gemeenten en GGD. Diverse keren zijn de raden geïnformeerd en is verantwoording afgelegd.
En dat alles in een jaar waarin we aan de slag gingen met het uitvoeren van de opdrachten van de in januari 2020 vastgestelde Toekomstvisie. Ondanks de beperkingen en uitdagingen door de coronacrisis zijn diverse opdrachten uitgevoerd of opgestart. Ook is
met succes een cultuurveranderingstraject gestart.
Vanwege corona werden diverse (reguliere) activiteiten noodgedwongen uitgesteld of op
een andere manier vormgegeven. Niet alle beschikbare middelen konden worden besteed
zoals in de begroting 2020 was voorzien. Dit was een belangrijke oorzaak van de lagere
uitgaven, die leidden tot een overschot over het jaar 2020. Hierop leest u in deze jaarstukken een toelichting.
In september van dit jaar werd de VNOG getroffen door gijzelsoftware, waarbij interne
systemen werden geraakt. Dit veroorzaakte een crisis in een crisis. Desondanks is de
veiligheid nooit in het geding geweest. Herstel van onze informatiepositie ging onmiddellijk gepaard met het treffen van verdere preventieve maatregelen.
Het hele jaar is de hulpverlening en alle daarvoor ondersteunende werkzaamheden altijd doorgegaan. Er waren verschillende kleine en grotere incidenten, ongevallen, branden en protestacties. Daarbij lieten de collega’s van de brandweer, de crisisorganisatie en GHOR zich altijd van hun professionele kant zien.
De VNOG toonde zich als verbindende en grensoverschrijdende schakel in de coronacrisis. Samenwerking met vele partijen is geïntensiveerd. Niet alleen met onze
22 gemeenten en de GGD Noord- en Oost-Gelderland, ook met de Politie, het Openbaar
Ministerie, Defensie, de Provincie Gelderland en de Duitse Kreisen Borken en Kleve.
Uit deze jaarstukken blijkt, dat de reguliere uitgaven steeds meer in lijn komen met de
begroting en de inhoudelijke plannen. Dit gaat gepaard met een strakke sturing op de
uitgaven: de VNOG werkt met geld van de gemeenten. De VNOG komt financieel in control. Ook dat draagt bij aan het vertrouwen in de organisatie.
Namens het dagelijks bestuur VNOG
H.J. van Schaik
portefeuillehouder Middelen
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1. 2020: een bijzonder jaar voor de VNOG
Er waren voor 2020 zeven opgaven geformuleerd in de begroting:
1. Het voorkomen en beperken van incidenten, rampen en crises.
2. Het bestrijden van incidenten, rampen en crises.
3. Herstel na een ontwrichte situatie.
4. Risicogericht werken.
5. Informatiegestuurd werken.
6. Zelforganiserend vermogen stimuleren.
7. Doelmatige en mensgerichte bedrijfsvoering voeren.
In deze jaarstukken wordt per programma gerapporteerd welke doelstellingen op deze
opgaven zijn behaald en welke acties daarvoor zijn uitgevoerd. Het jaar 2020 was echter
geen normaal jaar. De coronacrisis heeft iedereen zwaar getroffen en ook voor de VNOG
heeft deze crisis grote gevolgen gehad.
Allereerst is de VNOG zeer actief betrokken geweest bij de bestrijding van deze crisis en
heeft daarvoor een veelvoud aan taken uitgevoerd en activiteiten ontplooid. Zo heeft de
VNOG het Regionaal Beleidsteam (RBT) en het Regionaal Operationeel Team (ROT) georganiseerd alsmede extra (vaak tweewekelijkse) AB-vergaderingen, coördineerde de
VNOG de informatievoorziening in het LCMS-systeem en maakte (in nauw overleg met de
stakeholders) communicatieboodschappen voor het publiek, zorgde voor een coronaloket voor de gemeenten, werkte scenario’s uit, ondersteunde de GGD en verzorgde de
informatievoorziening richting AB en raden. Diverse keren zijn de raden geïnformeerd en
is verantwoording afgelegd. De VNOG coördineerde voorts het proces van de noodverordeningen en alle daaruit voortvloeiende taken (zoals gesloten gebieden, waarschuwingen, last onder dwangsom, etc.). Vanwege het Grip-4 crisisniveau, dat een groot deel
van 2020 van kracht was, lagen namelijk diverse crisisbevoegdheden lange tijd bij de
voorzitter van de veiligheidsregio. De VNOG heeft bij al deze taken en activiteiten nauw
opgetrokken met de gemeenten en de GGD; de samenwerking was hecht en werd gewaardeerd.
Naast de GHOR en afdeling Crisisbeheersing zijn VNOG medewerkers vanuit alle afdelingen, al dan niet tijdelijk, voor taken in de crisisorganisatie ingezet. Medewerkers zijn
over hun afdelingsgrenzen heen ingezet voor deze taken of ter vervanging van collega’s
die hun gebruikelijke taken moesten laten vallen voor de crisisorganisatie. De VNOG was
verder, naast de directe inzet voor de crisisorganisatie, ook betrokken bij het opzetten
(en bemannen) van de zorghotels, het opzetten van de teststraten, maar ook voor uiteenlopende praktische hand- en spandiensten, zoals vervoer van testresultaten.
Al met al hebben de VNOG medewerkers getoond flexibel, creatief en gemotiveerd te
zijn om samen met alle partners deze crisis te bestrijden.
De crisis heeft ook z'n impact gehad op de reguliere taken van de VNOG. Fysieke bijeenkomsten konden een tijd lang niet doorgaan, waaronder oefeningen en opleidingen. Op
veel begrotingsposten zijn de uitgaven achtergebleven bij de begroting; er is fors minder
uitgegeven dan begroot. Veel reguliere activiteiten, maar ook plannen en initiatieven
moesten (tijdelijk) worden getemporiseerd. Waar mogelijk zijn zaken op een alternatieve
manier opgepakt, of is gezocht naar mogelijkheden om ze later uit te voeren.
Bepaalde reguliere taken van de VNOG zijn echter niet op een alternatieve manier in te
vullen of later “in te halen”; denk bijvoorbeeld aan opleidingen. Het is niet mogelijk om,
zodra corona het toestaat, een “dubbel” programma te draaien om de verloren maanden
in te halen. De betreffende medewerkers zullen later moeten worden opgeleid.
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Ondanks het coronavirus en de maatregelen, beperkingen en (persoonlijke) onzekerheden die het virus met zich meebracht, is de uitruk altijd doorgegaan. Dit verdient een
compliment.
Corona heeft ook impact gehad op de implementatie van de Toekomstvisie. Op 15 januari 2020 is deze Toekomstvisie (met bijbehorende Opdrachten) na een uitgebreid voortraject, met onder andere de raden, door het algemeen bestuur vastgesteld. Dit was een
belangrijke mijlpaal voor de VNOG na het moeilijke jaar 2018 en het hersteljaar 2019.
In 2020 zou de opbouwende lijn volledig tot bloei gaan komen.
De activiteiten voor de Toekomstvisie zijn na 15 januari direct opgestart en de specifiek
vrijgemaakte budgetten kenden een geleidelijke opbouw, omdat plannen immers niet
van de ene op de andere dag geregeld zijn, zoals bijvoorbeeld het vervangen van onderdelen van het wagenpark. Maar corona leidde ook hier in bepaalde gevallen tot vertraging of uitstel.
Voor diverse Opdrachten is een oplossing gevonden om de voortgang toch te borgen,
zoals het digitaal invullen van bijeenkomsten. Op die manier kon aan de activiteiten uit
de Toekomstvisie in het kader van de organisatieontwikkeling (de ‘Expeditie’) invulling
worden gegeven. Het zogenaamde organisch veranderen is volop bezig: er is een leiderschapstraject uitgevoerd, de nieuwe leidinggevenden, organisatiestructuur en brandweer
gebiedsindeling zijn bekend geworden, ontwikkelgesprekken met alle medewerkers zijn
opgestart en de route en vervolgstappen zijn ingepland.
Op 12 september 2020 werd de VNOG door gijzelsoftware getroffen, waardoor systemen en bestanden niet konden worden geraadpleegd. Dit heeft voor de meeste medewerkers zo’n 3½ tot 4 weken geduurd. Medewerkers bedachten creatieve oplossingen,
zodat het meest essentiële werk toch door kon gaan. Alle hardware en systemen zijn in
die periode schoon gemaakt en opnieuw uitgeleverd. In nauw overleg met landelijke
specialisten en de politie is deze hack door de VNOG aangepakt en afgewikkeld; er was
veel waardering voor de snelheid van handelen en de flexibiliteit van alle betrokkenen .
De operationele systemen bleven de hele herstelperiode functioneren en ook de crisisorganisatie kon doorwerken. De hack kreeg landelijke aandacht van zowel de Minister als
de Kamer.
Ondanks de coronacrisis was het jaar 2020 een jaar van bestendiging en opbouw. Met
de vaststelling van de Toekomstvisie en bijbehorende Opdrachten op 15 januari, de begroting 2021 op 25 juni, de Kadernota 2022 op 10 december en het Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Dekkingsplan op 10 december, zijn de inhoudelijke en financiële kaders voor de komende jaren bekrachtigd. De duidelijkheid over de organisatiestructuur, de nieuwe leidinggevenden en de start van de organisatieontwikkeling dragen bij aan deze bestendiging.
Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bevat een samenvattend overzicht van het resultaat 2020. De nadere onderbouwing van het resultaat, alsook de bereikte doelstellingen ten opzichte van de begroting 2020 vindt u terug in hoofdstuk 3. Daar wordt per programma ingegaan op de
bereikte doelstellingen en met welk resultaat het programma is afgesloten. Daarna volgen de verplichte paragrafen in hoofdstuk 4. Het tweede deel van de jaarstukken bevat
de jaarrekening 2020. Dit deel is vooral financieel van aard. Eerst volgt de balans. In
hoofdstuk 6 staat een totaaloverzicht met daarin het resultaat, gesplitst in ‘resultaat voor
inzet reserves’ en ‘resultaat na inzet reserves’, zoals de wetgeving voorschrijft. Ook is
hier een detailtoelichting op de resultaten per programma opgenomen. Tot slot volgen de
waarderingsgrondslagen, een onderbouwing van de balans, diverse verantwoordingen en
enkele bijlagen.
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2. Het resultaat 2020: ”COVID-19 en de rest”
Hieronder zijn de resultaten van de diverse programma’s opgenomen, na mutaties in de
reserves. Een voorstel tot bestemming van het resultaat wordt, zoals gebruikelijk in een
afzonderlijk voorstel, voorgelegd aan het algemeen bestuur.
Volstrekt helder moge zijn dat ook het jaar 2020 voor de VNOG een bijzonder verloop
heeft gekend – en dat toont zich in het financiële resultaat.
Programma
Programma 1. Risicobeheersing

Resultaat
37.770

Programma 2. Incidentbestrijding

2.410.913

Programma 3. Brandweerondersteuning

1.022.463

Programma 4. Crisisbeheersing

127.697

Programma 5. GHOR

202.494

Programma 6. MON
Programma 7. Bestuur en Bedrijfsvoering
Programma 8. Directie, Control en Staf
Programma 9. Algemene Dekkingsmiddelen
Programma 10. Kazernes in eigendom, etc.
Totaal

-39.675
-278.033
175.765
1.269.986
0
4.929.380

Het resultaat is nader toegelicht bij de betreffende programma’s (zie hoofdstuk 3 en 6).
Van de minder-uitgaven-dan begroot is circa € 3,5 tot 4 miljoen direct toe te schrijven
aan COVID-19. Een half miljoen euro hiervan wordt veroorzaakt door de tweede golf, die
bij de Tweede Financiële Verkenning nog niet in beeld was. De onderschrijding valt uiteen in twee grote brokken: het vrijwilligersbudget oefenen voor € 1.950.000 en de exploitatiekosten voor de brandweer (vakbekwaam worden & blijven, materieel & logistiek)
voor € 1.850.000. Bij de andere afdelingen zijn er wat kleinere effecten.
De COVID-19 crisis heeft uiteraard óók tot directe meer-uitgaven geleid. Dit leidt tot
een nadeel van per saldo ruim € 617.000. De kosten voor de VNOG als crisisorganisatie
(€ 390.000) worden verantwoord richting het Ministerie van VWS, maar vanuit het voorzichtigheidsbeginsel wordt hiervoor géén baat in de jaarrekening opgenomen. Ambtelijk
is vanuit VWS aangegeven dat de kosten voor de crisisorganisatie niet door het Rijk worden vergoed. Immers, de minder-uitgaven als gevolg van de crisis zijn veel groter dan de
kosten. Wel zijn als baten opgenomen de declaraties voor zorghotels en teststraten
(284.651; bij zorgverzekeraars / zorgaanbieders, hierin is opgenomen 115.000 voor reguliere personeelskosten) en kosten voor handhaving & toezicht (196.931; bij VWS).
Deze declaraties zijn als baat verantwoord, omdat de uitgaven en werkzaamheden “wezensvreemd zijn aan veiligheidsregio's”. De kosten voor de aanpassingen van onze normale bedrijfsvoering aan de 1,5-meter samenleving (€ 342.745), moet de VNOG als iedere andere organisatie zelf dragen.
Zonder het directe effect van COVID-19 zou het resultaat van de jaarrekening 2020
dus zo'n € 4,9 mln. minus ± € 3,75 mln. plus € 0,6 mln. = € 1,75 miljoen bedragen. Er is
echter voor ca. € 0,55 mln. aan incidentele lasten opgenomen voor een de personele
afwikkeling van enkele organisatieaanpassingen. De hack zit voor een nadeel van €
56.000 in de cijfers (€ 290.000 ten laste van de jaarrekening 2020, begroot per wijziging
€ 234.000).
Gecorrigeerd voor dit incidentele nadeel zou dan een resultaat van € 1,75 plus € 0,6 =
€ 2,35 miljoen zijn ontstaan. Dat komt overeen met 3,8% van de begroting.
Dit voor de directe financiële effecten van COVID-19 en incidenteel gecorrigeerde overschot van € 2,35 miljoen is belangrijk lager dan het reële resultaat over het jaar 2019
van € 3,6 miljoen (zie jaarstukken 2019). Met een blijvend accent op budgetdiscipline
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wordt de begroting steeds strakker uitgevoerd. De werkelijke taakuitvoering en uitgaven
komen steeds meer in lijn met de begroting. De VNOG komt financieel in control.
Belangrijk is echter te onderkennen dat de financiën van VNOG als crisisorganisatie ook
op een andere, indirecte manier door COVID-19 zijn beïnvloed. “Als je een crisis bestrijdt, heb je geen tijd voor andere projecten.” Daarbij komt uiteraard dat de crisis ook
bij onze netwerkpartners en bij leveranciers tot vertraging leidde. “Je kan wel iets bestellen, maar je krijgt het niet geleverd.”
Het beeld is dus tweekantig. De VNOG komt met de uitvoering van de plannen én in
financiële zin op stoom. De begroting kon echter nog niet volledig worden uitgevoerd. Dit
werd in hoge mate veroorzaakt doordat de pandemie direct leidde tot (per saldo) lagere
uitgaven en indirect tot een verdringing van het reguliere werk.
In de uitgaven op de projectkredieten is dit eveneens zichtbaar; de projectuitvoering
schuift op. Aanbestedingen vinden later plaats (2021 of later) dan was voorzien. In 2020
heeft voorts een heroriëntatie op de kredieten plaatsgevonden, in lijn met de Toekomstvisie, waardoor een groot aantal kredieten is afgeraamd.
Wat heeft de VNOG niet kunnen leveren? De inhoudelijke gevolgen...
De veiligheid is niet in het geding gekomen; de VNOG was operationeel en paraat. Uiteraard is het wel zo dat minder-uitgaven van € 4,9 miljoen samenhangen met minder activiteiten en/of uitgestelde activiteiten. In de verschillenanalyse wordt dit gedetailleerd
toegelicht. De belangrijkste punten:
• De uitgaven voor bewustwording/educatie/zelf- en samenredzaamheid voor risicobeheersing en preventie bleven in 2020 nog achter bij de raming; wel ligt er inmiddels
een concreet (uitgaven)plan.
• Er is significant minder geoefend; grootschalig oefenen is uitgesteld.
• Vakbekwaam worden: opleidingen uitgesteld.
• Uitstel Innovaties, brandonderzoek en opleidingen operationele voorbereiding.
• Onderhoud materieel is uitgesteld.
• Ademlucht onderhoud meevaller i.r.t. komst nieuwe apparatuur.
• Opleidingen; ARBO; RI&E, Tweede loopbaanbeleid; zorg voor personeel: de activiteiten blijven nog achter bij de plannen.
De vergelijking met de Tweede Financiële Verkenning 2020 (TFV 2020)
In de TFV 2020 (opgemaakt in augustus 2020) is een overschot van circa € 5,9 miljoen
voorspeld Het resultaat van deze jaarrekening is één miljoen lager: € 4,9 miljoen. In de
2e helft van 2020 is op grond van bestuurlijke afwegingen en informatie meer uitgegeven dan opgenomen in de TFV 2020:
• Het reserveren uit de VNOG-begroting van € 400.000 voor de nul- en conditiemeting
van het vastgoed.
• Bij met name de afdeling Bedrijfsvoering moest toch meer inhuur plaatsvinden voor
HRM en Communicatie.
• De hack, ca. € 370.000, waarvan € 290.000 exploitatie-uitgaven en € 80.000 in een
krediet. Over een periode van 5 jaar kost de hack de VNOG € 653.000 (zie overzicht
in de paragraaf 4.5. Bedrijfsvoering). Onmiddellijke maatregelen ter herstel van onze
informatiepositie gingen hand in hand met preventieve maatregelen.
• COVID-19 uitgaven in de tweede helft van het jaar, die uiteraard niet voorspeld konden worden.
• De personele afwikkeling van enkele organisatieaanpassingen, waarmee langjarige
verplichtingen zijn voorkomen.
• Hier staan tegenover minder uitgaven van ca. € 500.000 als gevolg van de tweede
golf COVID-19. Deze waren bij de TFV 2020 uiteraard niet te voorzien.
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I. Jaarverslag
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3. Programmaverantwoording
Programma:

1. Risicobeheersing

Programmahouder:

mevr. A.H. Bronsvoort

Waar gaat het over (opgaven)?
4. Risicogericht werken
5. Informatiegestuurd werken
6. Zelforganiserend vermogen stimuleren
7. Doelmatige en mensgerichte bedrijfsvoering voeren
Wat hebben we bereikt?
4. Risicogericht: Adviezen worden steeds meer risicogericht opgesteld, waardoor ontvangers meer genegen zijn om daadwerkelijk maatregelen te treffen, omdat zij meer
risicobewust zijn en op basis van risico’s handelen, vanuit eigen verantwoordelijkheid.
5. Informatiegestuurd: Bekend is waar risico’s het grootst en meest beïnvloedbaar zijn,
hierdoor is daar geacteerd waar de meeste veiligheidswinst te behalen viel.
6. Zelforganiserend vermogen: Afdeling Risicobeheersing (RB) heeft een bijdrage
geleverd aan het vergroten van het zelforganiserend vermogen van de samenleving
(Burgerkracht), zodat die goed is voorbereid op incidenten, rampen en crises.
7. Doelmatig en mensgericht: Er is onder andere gewerkt aan de doorontwikkeling van
risicobeheersing in het kader van de Omgevingswet: de basis is gelegd voor de
integrale veiligheidsadvisering (gezondheid-, water-, milieu- en brandveiligheid) aan
gemeenten met het doel gemeenten vroegtijdig te kunnen ondersteunen bij
ontwikkelingen in het fysieke domein.
Wat hebben we ervoor gedaan?
4. Risicogericht
− De afdeling RB bracht gevraagd en ongevraagd advies uit op basis van het periodiek
herijkte risicoprofiel brandweer.
− RB stelde het strategisch opleidingsplan ‘vakbekwaam worden en blijven binnen RB’
op. Door het traject ‘eerder verworven competenties’ heeft RB de kwaliteit van de
medewerkers gemeten.
− Per natuurgebied brengt RB een gebiedsgericht advies uit (binnen het project ‘gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing’). Het project is in 2020 opgestart en
wordt momenteel verder vormgegeven om tot een concreet eindresultaat te komen.
− RB werkt vanuit een activiteitenjaarplan en implementeert hiermee de taakopvatting
binnen de gemeenten. In verband met corona is niet zoals bedacht volledig uitvoering
gegeven aan het jaarplan. Zo kon een groot deel van de geplande bedrijfsbezoeken
niet doorgaan. Wél heeft RB een forse bijdrage geleverd aan de organisatie en
uitvoering van teststraten, zorghotels en de crisisorganisatie (loket bevolkingszorg).
5. Informatiegestuurd
− RB heeft gegevens verzameld, gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt gegevens t.b.v.
het risicoprofiel brandweer.
− RB heeft gewerkt aan (en met) een dynamisch, periodiek herijkt risicoprofiel
‘brandweer’ dat gekoppeld is aan het slagkrachtmodel en de operationele prestaties.
− De voorbereiding op de vervanging van het objectregistratiesysteem door Squit
20/20 van Roxit is volledig voorbereid. De implementatie volgt in 1e kwartaal 2021.
− RB heeft gewerkt aan de doorontwikkeling van het MRI team.
− Onderzoek heeft plaatsgevonden naar het efficiënter/effectiever tekenen van
bereikbaarheidskaarten, het werkproces is hierop aangepast in is geimplementeerd.
− RB heeft door de gevolgen van corona en de hack nog niet gerealiseerd dat objecten omgevingsinformatie vanuit verschillende databronnen eenduidig en tijdig bij
operationele eenheden gebruikt kan worden.
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6. Zelforganiserend vermogen
− RB heeft uitvoering gegeven aan een aantal ‘Brandveilig leven’-activiteiten o.b.v. een
ontwikkelde gedragsbeïnvloedingsstrategie vanuit een risicogestuurde en doelgroepgerichte benadering. Vanwege corona konden bepaalde activiteiten niet doorgaan.
− RB heeft nog geen regionale faciliteit voor scholen en organisaties/instellingen voor
brandveiligheid georganiseerd. In het programmaplan wordt ruimte gecreëerd voor
regionale interventies die bijdragen aan zelfredzaamheid en risicobewustwording. In
2020 zijn deze interventies vormgegeven en getest in Harderwijk.
− RB analyseerde risico- en doelgroepen en maakt de effecten van gedragsbeïnvloeding
en publiekscampagnes meetbaar (onderdeel van de pilot campagne Harderwijk).
− Het netwerk ‘achter de voordeur bij kwetsbaren’ is verstevigd o.a. door samenwerking met woningbouwcorporaties door de slimme rookmeldertrajecten aan te gaan.
7. Doelmatig en mensgericht
− RB stelde een eenduidig regionaal uitvoeringsplan op met bijbehorende regionale procesbeschrijving in het kader van terugdringen van onnodige en onechte meldingen.
− RB heeft een bijdrage geleverd aan het risicocommunicatieplan.
− RB heeft verder gebouwd aan een goede samenwerkingsrelatie met onze 22 gemeenten, de omgevingsdiensten en Oost-5 en werkt aan nieuwe allianties om daarmee een
basis te leggen voor integrale veiligheidsadvisering (gezondheid-, water-, milieu- en
brandveiligheid) aan gemeenten.
− RB heeft ingezet op samenwerking tussen VNOG, gemeenten en andere veiligheidspartners om het voorkomen en bestrijden van brand zo optimaal mogelijk te laten
verlopen.
Wat heeft het gekost?

Product

Primaire begroting 2020

Begroting
2020 na wijziging

Realisatie
2020

Totaal lasten

4.704.700

4.475.700

4.608.107

Totaal baten

295.746

113.526

283.703

4.408.954

4.362.174

4.324.404

Mutaties reserves Risicobeheersing
Totaal lasten

0
0

535.000
535.000

535.000
535.000

Mutaties reserves Risicobeheersing
Totaal baten

0
0

0
0

0
0

Mutaties reserves

0

535.000

535.000

4.408.954

4.897.174

4.859.404

Saldo voor bestemming

Saldo na bestemming
Saldo programma resultaat

37.770

Een specificatie is opgenomen in de jaarrekening.
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Programma:

2. Incidentbestrijding

Programmahouder:

dhr. M. Boumans

Waar gaat het over (opgaven)?
2. Bestrijden van incidenten, rampen en crises
5. Informatiegestuurd werken
7. Doelmatige en mensgerichte bedrijfsvoering voeren
De afdeling Incidentbestrijding (IB) doet dit door het primaire proces van de brandweer –
het bestrijden van incidenten – uit te voeren. Om dit mogelijk te maken:
− Wordt de basis van de brandweerzorg bepaald door risicogericht te werken.
− Wordt in 22 gemeenten – 24-uur per dag – paraatheid geleverd.
− Wordt gewerkt met processen: repressie, paraatheid, nazorg, operationele voorbereiding.
− Zijn de medewerkers bekwaam om hun taak veilig en doeltreffend uit te voeren.
De kaders voor opgave 2 liggen vast in het beleid ‘posten zijn de basis’ en ‘slagkracht’.
Opgave 7 zorgt ervoor dat de activiteiten van de afdeling in evenwicht zijn gebracht met
de financiële mogelijkheden van de organisatie:
− Repressieve medewerkers slechts geworven zijn bij operationele behoefte:
o Uitgangspunt is het beleid ‘posten zijn de basis’.
o Randvoorwaarde is opleidingscapaciteit van de afdeling Brandweerondersteuning, in relatie tot de beschikbare financiën.
− Er maxima zijn gesteld aan het aantal activiteiten per jaar en de vergoeding daarvoor
(bijvoorbeeld aan het aantal wedstrijdploegen per jaar).
− De planning voor oefening en training was afgestemd op opgave 2 en 7:
o Oefeningen worden slechts georganiseerd indien ze in de jaarplanning zijn opgenomen (uitzonderingen nemen de plaats in van geplande oefeningen).
o Oefeningen passen bij een acceptabele belasting van de medewerker.
− Budgetten zijn afgestemd op de activiteiten van de afdeling.
Wat hebben we bereikt?
2. Bestrijden en 7. Doelmatig en mensgericht: IB heeft tijdige (zo snel mogelijke), effectieve, professionele en kwalitatieve brandweerzorg geleverd aan burgers, bedrijven
en instellingen, die was afgestemd op de risico’s in de VNOG.
5. Informatiegestuurd: IB heeft gezorgd voor operationele voorbereiding: de voorbereiding op incidenten die door de brandweer worden bestreden.
7. Mensgericht: IB heeft adequate nazorg geleverd aan de repressieve medewerkers.
Wat hebben we ervoor gedaan?
2. Bestrijden en 7. Doelmatig en mensgericht: voorzien in parate organisatie en repressie
− IB heeft brandweerzorg geleverd vanuit een fijnmazig netwerk van brandweerposten:
o Het optimum wordt gevonden aan de hand van het slagkrachtmodel en de
spreiding (risicogericht werken).
o De brandweereenheid die als eerste op de incidentlocatie aanwezig kon zijn,
werd gealarmeerd en begon met de bestrijding van het incident.
o Repressieve medewerkers hebben veilig en doeltreffend (bekwaam) gewerkt.
− Grootschalig optreden van de brandweer is geleverd vanuit de basis van de brandweer en de Regeling Operationeel Functionarissen (ROF).
− In operationele leiding werd in 2020 afdoende voorzien binnen de kaders van de ROF.
Dat de VNOG een groot deel van het jaar in Grip 4 heeft gefunctioneerd maakte dat
de inzet groter was dan in andere jaren.
− Er was aandacht voor arbeidsveiligheid tijdens én na het repressief optreden.
− Ook voor IB heeft de corona-epidemie grote consequenties gehad (met name minder
oefenen). Ten aanzien van repressie en paraatheid waren dit niet alleen negatieve
consequenties. Want door de oproep om vooral thuis te werken, of om andere rede11
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nen, waren veel van onze brandweerlieden vaker thuis, wat een positief effect had op
onze paraatheid.
De brandweer van de VNOG is in april van 2020 ingezet bij de grote natuurbranden in
De Meinweg (Limburg) en de Deurnese Peel (Brabant).

5. Informatiegestuurd
− IB heeft actuele informatie beschikbaar gehad (de inzetprocedures op de brandweereenheden zijn actueel).
− IB heeft beschikt over actuele planvorming en sloot aan op het brandrisicoprofiel.
− IB heeft gewerkt aan (door)ontwikkeling van de wijze van incidentbestrijding:
o Vanuit ‘posten zijn de basis’ heeft IB zorggedragen voor kaders voor opleiden
en oefenen en voor kaders voor beheer en aanbesteding van materieel.
o In 2020 is de eerste versie opgeleverd voor het handboek voor vrijwilligers.
Hiermee zorgt de afdeling voor kwalitatieve en uniforme procedures.
7. Mensgericht: nazorg
−
IB heeft evaluaties geïnitieerd over de rol van de brandweer bij de bestrijding.
−
Daar waar nodig heeft de VNOG nazorg verleend, door personeel te ondersteunen
dat traumatische ervaringen heeft opgedaan tijdens het bestrijden van incidenten.
−
IB heeft regie gevoerd over de arbeidshygiëne bij de brandweer. In 2020 is het
voorkomen van een COVID-besmetting nadrukkelijk aan de orde geweest.
−
Maatregelen vanwege corona ten aanzien van vervoer naar oefeningen of verblijf in
kazernes zijn in 2020, analoog aan de landelijke maatregelen, in samenwerking met
medewerkers van team Huisvesting uitgewerkt en gecommuniceerd.
Wat heeft het gekost?

Product

Primaire begroting 2020

Begroting
2020 na wijziging

Realisatie
2020

Totaal lasten

11.948.507

13.521.908

11.634.929

Totaal baten

14.640

85.640

600.388

11.933.867

13.436.268

11.034.541

Mutaties reserves Incidentbestrijding
Totaal lasten

0
0

0
0

3.203
3.203

Mutaties reserves Incidentbestrijding
Totaal baten

0
0

0
0

12.390
12.390

Mutaties reserves

0

0

9.187-

11.933.867

13.436.268

11.025.355

Saldo voor bestemming

Saldo na bestemming
Saldo programma resultaat

2.410.913

Een specificatie is opgenomen in de jaarrekening.
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Programma:

3. Brandweerondersteuning

Programmahouder:

dhr. M. Boumans

Waar gaat het over (opgaven)?
1. Voorkomen en beperken van incidenten, rampen en crises
2. Bestrijden van incidenten, rampen en crises
4. Risicogericht werken
5. Informatiegestuurd werken
6. Zelforganiserend vermogen stimuleren
7. Doelmatige en mensgerichte bedrijfsvoering
De afdeling Brandweerondersteuning (BO) doet dit door de primaire processen te ondersteunen, in het bijzonder de 56 brandweerposten en twee logistieke posten voor: Materieel & Logistiek, Services, beheer Regionaal Brandmeldsysteem, Facilitaire Zaken, Huisvesting, Vakbekwaamheid en Kennis & Ontwikkeling. De afdeling wilde een betrouwbare,
veilige, professionele en klantgerichte ondersteuning van de primaire processen bieden.
Wat hebben we bereikt?
De behaalde beleidsdoelen van BO hebben telkens aan meerdere opgaven bijgedragen:
− 1. Voorkomen, 2. Bestrijden, 4. Risicogericht, 5. Informatiegestuurd, 7. Doelmatig en
mensgericht:
BO heeft ervoor gezorgd dat er voldoende materieel was: 24/7 voor uitruk of beschikbaar voor oefenen/opleiden.
− 2. Bestrijden, 4. Risicogericht, 5. Informatiegestuurd, 6. Zelforganiserend vermogen,
7. Doelmatig en mensgericht:
BO heeft ervoor gezorgd dat er voldoende bevoegd personeel was t.b.v. operationeel
optreden.
− 1. Voorkomen, 2. Bestrijden, 4. Risicogericht, 5. Informatiegestuurd, 6. Zelforganiserend vermogen 7. Doelmatig en mensgericht:
BO heeft geprobeerd dat, binnen de grenzen van de coronacrisis, brandweerlieden
(zo goed en kwaad als het kon) voldoende / op verantwoord niveau vakbekwaam
werden gehouden.
− 1. Voorkomen, 2. Bestrijden, 5. Informatiegestuurd, 6. Zelforganiserend vermogen 7.
Doelmatig en mensgericht:
BO heeft het lerend vermogen bevorderd, als voorwaarde om te leren.
− 1. Voorkomen en beperken, 2. Bestrijden, 4. Risicogericht, 5. Informatiegestuurd,
6. Zelforganiserend vermogen 7. Doelmatig en mensgericht:
BO heeft gezorgd voor adequate huisvesting (doelmatige, efficiënte en effectieve
huisvesting voor alle medewerkers en werkprocessen.
Wat hebben we ervoor gedaan (activiteiten verdeeld over de beleidsdoelen):
Voldoende materieel 24/7 op uitruk of beschikbaar voor oefenen/opleiden
− BO heeft als gevolg van de coronacrisis andere inspanningen moeten leveren dan bij
het opstellen van de begroting werd gedacht.
− Door de epidemie zijn veel activiteiten stil komen te liggen, vooral op het gebied van
oefenen en opleiden. Dit betekent dat veel materieel niet gebruikt hoefde te worden
en dat reparatie en onderhoud daardoor ook minder nodig was.
− BO heeft voor het beheer en onderhoud van het wagenpark vooral in het tweede
kwartaal 2020 het preventief onderhoud naar achteren verschoven, om zo min mogelijk contacten op de kazernes noodzakelijk te maken.
− BO heeft binnen de afgekondigde maatregelen zoveel mogelijk doorgewerkt opdat het
primair onderhoud en de eventuele reparaties doorgang konden vinden. Hierdoor is
de paraatheid niet in het geding geweest.
− BO heeft in 2020 het ‘programma Blusvoertuigen’ gestart. Dit is een aantal aan elkaar gelieerde projecten ten aanzien van de vervanging van materieel en materiaal
zoals vastgelegd en besloten in het aangepaste dekkings- spreidingsplan, uitgewerkt
13
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in de Toekomstvisie. Ook al hebben de voorbereidingen door de coronamaatregelen
wat vertraging opgelopen, en moest inspraak vooral via een videoverbinding gebeuren, toch zijn er goede stappen gezet in het verzamelen van informatie die nodig is
voor het schrijven van een goed en compleet programma van eisen.
BO heeft gewerkt aan de implementatie van nieuwe ademluchtapparatuur. Eind 2020
is de afronding gestart. Deze investering is de eerste van vele waarin als gevolg van
schaalvergroting efficiënter kon worden ingekocht.

Voldoende bevoegd personeel ten behoeve van operationeel optreden
− Ondanks dat de opleidingen tijdens de eerste golf van de Corona-epidemie volledig
stil zijn komen te liggen, is de paraatheid niet in het geding gekomen. Tegenover
manschappen die ineens hun examen gecanceld zagen, waren er ook manschappen
die door de epidemie (meer) thuis bleven waardoor de paraatheid op peil bleef.
− Na beëindiging van de eerste lockdown heeft opleidingsinstituut BOGO als eerste de
inhaalslag gemaakt t.b.v. de afronding van lopende opleidingen. Vanaf september zijn
nieuwe opleidingen ook weer gestart, zolang dat kon. Voor de VNOG moest één opleiding voor bevelvoerders worden doorgeschoven naar 2021.
Voldoende vakbekwaam houden van brandweerlieden
− Op het gebied van ‘vakbekwaam blijven’ waren de gevolgen van de lockdown het
meest voelbaar. Want zowel tijdens de eerste als de tweede golf is het oefenen volledig stil komen te liggen en tussentijds is het hooguit beperkt weer opgestart. Het realistisch oefenen is feitelijk al sinds april 2020 gestaakt en niet meer opgestart.
− BO (en (samen met) landelijke partners) heeft digitale leervormen opgezet. Maar dit
kan het fysiek oefenen niet vervangen.
− Er is nog geen reden of bewijs dat de vakbekwaamheid onder een benedengrens is
gezakt, maar zorgen zijn er wel als de huidige situatie nog veel langer voortduurt. In
dat geval zijn er scenario’s beschikbaar om het oefenen, binnen de beperkingen, weer
meer te gaan oppakken. Tijdens het opstellen van dit jaarverslag wordt onderzocht of
hiertoe in 2021 extra uitgaven nodig zijn.
− BO heeft (landelijk) samengewerkt om de vakbekwaamheid op peil te houden.
− BO heeft gewerkt aan de toekomst van vakbekwaamheid; met name het uitbouwen
van vakbekwaamheidspleinen is in 2020 in volle vaart doorgegaan. Dit is nodig voor
de kwaliteitsimpuls voor het realistisch oefenen, conform vastgestelde Toekomstvisie.
Bevorderen lerend vermogen als voorwaarde om te leren
− BO heeft verschillende leeractiviteiten n.a.v. incidenten georganiseerd. In de eerste
helft van 2020 zijn wederom veel incidenten geëvalueerd, o.a. middels leertafels.
− BO is, op verzoek van het MT, gestart met het beter stroomlijnen van dit leerproces
en gaat hiertoe beleid opstellen. In 2021 wordt vaststelling van dit beleid verwacht.
Adequate huisvesting: doelmatige, efficiënte en effectieve huisvesting
− BO heeft in 2020 grote stappen gezet voor deze taak: de verschillende opgaven binnen Vastgoed en Facilitaire Zaken zijn geïnventariseerd en er is een ambtelijke visie
opgesteld hoe deze opgaven moeten worden uitgewerkt.
− BO heeft zowel op het gebied van demarcatie als facilitaire zaken belangrijke stappen
gezet om de lang geleden uitgesproken opdracht tot uniformering te kunnen vervullen. Er is gestart met het verzamelen van informatie om de ambtelijke visie tot een
bestuurlijke visie om te zetten, dit volgt naar verwachting in 2de helft van 2021.
− BO is in samenwerking met de gemeente Apeldoorn een onderzoek gestart naar de
samenvoeging van een aantal posten binnen Apeldoorn. Het nieuwe hoofdkantoor
van de VNOG maakt hiervan ook onderdeel uit. In de loop van 2021 zal duidelijk worden of deze inspanningen zullen leiden tot een definitief plan voor ‘1 post voor Apeldoorn’.
− BO heeft in 2020 een quick scan op de gebouwen uitgevoerd en er is een opdracht
gegund voor de nul- en conditiemeting op gebouwen die in gebruik zijn van de VNOG
(maar grotendeels in bezit van de gemeenten).
14
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De capaciteit voor Vastgoed en Facilitaire zaken is samengebundeld en (tijdelijk) uitgebreid en zal in 2021 als een zelfstandig team in de nieuwe organisatie-opzet terugkomen.

Wat heeft het gekost?
Primaire begroting 2020
Product

Begroting
2020 na wijziging

Realisatie
2020

Totaal lasten

18.170.691

19.301.822

17.105.616

Totaal baten

1.307.288

1.739.388

2.072.626

16.863.403

17.562.434

15.032.990

Mutaties reserves Brandweerondersteuning
Totaal lasten

0
0

673.000
673.000

2.007.587
2.007.587

Mutaties reserves Brandweerondersteuning
Totaal baten

0
0

501.000
501.000

328.605
328.605

Mutaties reserves

0

172.000

1.678.981

16.863.403

17.734.434

16.711.971

Saldo voor bestemming

Saldo na bestemming
Saldo programma resultaat

1.022.463

Een specificatie is opgenomen in de jaarrekening.
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Programma:

4. Crisisbeheersing

Programmahouder:

mevr. A.H. Bronsvoort

Waar gaat het over (opgaven)?
4. Risicogericht werken
5. Informatiegestuurd werken
6. Zelforganiserend vermogen stimuleren
De afdeling Crisisbeheersing (CB) doet dit door: het in stand houden van de regionale
crisisorganisatie conform de uitgangspunten in het regionaal crisisplan. Voorbereiden
crisisorganisatie op bestrijding van incidenten, rampen en crises, specifiek op de geprioriteerde risico’s uit het regionaal risicoprofiel. Initiëren, stimuleren en coördineren van
verbeteringen in de crisisorganisatie. Verbinden van partijen waarmee tijdens incidenten,
rampen en crises wordt samengewerkt.
Wat hebben we bereikt?
4. Risicogericht: In crisissituaties is de regionale crisisorganisatie in staat gebleken om
flexibel, slagvaardig en outputgericht op te treden en specifiek te acteren op de risico’s uit het regionaal risicoprofiel. Dat waren in 2020 de coronacrisis, droogte en de
vogelgriep.
5. Informatiegestuurd: Informatievoorziening is tijdens deze crises gestuurd vanuit de
regionale crisisorganisatie. Er is invulling gegeven aan de coördinerende rol op de informatie uitwisseling tussen de partners.
6. Zelforganiserend vermogen: De weerbaarheid en zelfredzaamheid van de inwoners,
bedrijven / instellingen en crisispartners in de regio is vergroot.
Wat hebben we ervoor gedaan ?
4. Risicogericht
− CB heeft in samenwerking met gemeenten en crisispartners het regionaal risicoprofiel
herzien en dit laten vaststellen.
− CB heeft het regionaal crisisplan geïmplementeerd en uitvoering gegeven aan het
regionaal crisisplan dat in 2019 is vastgesteld.
− CB heeft i.v.m. de crises een deel van het jaarprogramma multidisciplinair opleiden,
trainen, oefenen kunnen uitvoeren.
− CB heeft de contacten met crisispartners onderhouden.
− CB heeft gemeenten uitdrukkelijk ondersteund door middel van het bureau Bevolkingszorg in hun activiteiten als Oranje kolom.
5. Informatiegestuurd
− CB heeft ervoor gezorgd dat crisispartners zijn aangesloten op het netcentrisch systeem.
− CB heeft de operationele crisisinformatie digitaal beschikbaar gesteld aan alle crisisfunctionarissen.
− CB heeft de netcentrische werkwijze zowel in de crisisorganisatie als in de multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen onderhouden.
− CB heeft bijgedragen aan regiobreed kennis- en informatiemanagement ter ondersteuning van de crises.
− CB heeft de regionale poules voor operationele informatievoorziening onderhouden
(informatiemanagers, informatie coördinatoren en plotters) en de faciliteiten die hiervoor nodig zijn.
6. Zelforganiserend vermogen
− CB heeft crisispartners en partijen verbonden die nodig waren om de crises te bestrijden, hetgeen heeft bijgedragen aan het zelforganiserend vermogen van deze organisaties.
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Wat heeft het gekost?

Product

Primaire begroting 2020

Begroting
2020 na wijziging

Realisatie
2020

Totaal lasten

1.293.900

1.381.800

1.238.776

Totaal baten

0

0

0

1.293.900

1.381.800

1.238.776

Mutaties reserves Crisisbeheersing
Totaal lasten

0
0

68.000
68.000

83.326
83.326

Mutaties reserves Crisisbeheersing
Totaal baten

0
0

0
0

0
0

Mutaties reserves

0

68.000

83.326

1.293.900

1.449.800

1.322.103

Saldo voor bestemming

Saldo na bestemming
Saldo programma resultaat

127.697

Een specificatie is opgenomen in de jaarrekening.
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Programma:

5. Geneeskundige Hulpverlenings-Organisatie (GHOR)

Programmahouder: mevr. M. Besselink
Waar gaat het over (opgaven)?
1. Voorkomen en beperken van incidenten, rampen en crises
2. Bestrijden van incidenten, rampen en crises
3. Herstel na een ontwrichte situatie
4. Risicogericht werken
5. Informatiegestuurd werken
6. Zelforganiserend vermogen stimuleren
De COVID-19 crisis heeft in 2020 de werkzaamheden van de GHOR sterk bepaald.
Wat hebben wij bereikt?
1. Voorkomen en beperken: De GHOR heeft voorzien in (structurele) advisering over
veiligheid en gezondheid.
2. Bestrijden: De GHOR heeft voorzien in een flexibele operationele organisatie (24/7).
3. Herstel: De GHOR heeft psychosociale hulpverlening na incidenten georganiseerd.
4. Risicogericht: De GHOR heeft zorgpartners ondersteund in hun crisisvoorbereiding en
plannen voor zorgcontinuïteit.
5. Informatiegestuurd: De GHOR heeft invulling gegeven aan het informatiegestuurd
werken in de witte kolom.
6. Zelforganiserend vermogen: De GHOR heeft de zelfredzaamheid en burgerparticipatie
vanwege de coronacrisis niet kunnen stimuleren.
Wat hebben wij ervoor gedaan?
1. Voorkomen en beperken
− Om partijen in de coronacrisis met elkaar te verbinden en ze accuraat te kunnen adviseren zijn de netwerkpositie en kennis van de geneeskundige keten- en zorgpartners essentieel. De GHOR heeft wekelijks aangesloten bij drie Regionaal Overleggen
Acute Zorg en landelijke overlegvormen van GGD-GHOR-nl en het Landelijk Operationeel Team-Corona.
− Vanaf 1 maart 2020 is het actiecentrum ‘GHOR/GGD medisch’ permanent operationeel. Dit actiecentrum houdt zich bezig met knelpunten in de zorg bij de bestrijding
van COVID-19. Voor de continuïteit en het beperken van de kwetsbaarheid wordt gewerkt volgens een rooster. Het actiecentrum was aanvankelijk fysiek ondergebracht
bij de GGD NOG in Warnsveld. Er waren steeds korte lijnen met de directeur publieke
gezondheid (DPG) en de COVID-19 project organisatie van de GGD NOG.
− Vanaf september is geleidelijk gestart met een virtueel actiecentrum. De inrichting
van het actiecentrum blijft in ieder geval tot april 2021 operationeel.
2. Bestrijden: voorzien in een flexibele operationele organisatie (24/7):
− Naast een dagelijkse kernbezetting van het actiecentrum (van Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg, Hoofd Informatie Geneeskundige zorg en Operationeel
medewerkers) is gewerkt in meerdere projectteams; bijv. voor verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen, opzetten van zorghotels, stroomlijnen van informatievoorziening en voorbereiding van een vaccinatie organisatie. Voor uitvoering heeft
de GHOR ondersteuning gekregen vanuit andere afdelingen binnen VNOG en GGD.
− In 2020 zijn de geplande vakbekwaamheid activiteiten geannuleerd. Door middel van
digitale contactmomenten en informatiebulletins is het contact met onze operationele
functionarissen en teams onderhouden.
3. Herstel: organiseren van psychosociale hulpverlening
− In 2020 heeft de GHOR met de GGD een nazorgplan COVID opgesteld, mogelijkheden
om de lokale zorgnetwerken en gemeenten actief te betrekken zijn geïnventariseerd.
− Enkele organisaties en individuele zorgmedewerkers hebben advies en hulpverlening
ontvangen.
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4. Risicogericht: ondersteunen zorgpartners in hun crisisvoorbereiding, etc.
− Er is een Taskforce Zorgcontinuïteit VNOG ingericht, deze ondersteunt de bestuurlijke
overlegstructuur voor partners in de niet-acute zorg.
− De GGD en GHOR adviseren gezamenlijk over ontheffing op maatregelen, indien nodig wordt de inhoudelijke expertise bij ketenpartners ingewonnen.
5. Informatiegestuurd: in de witte kolom
− Een belangrijke taak van het actiecentrum GHOR/GGD medisch is het dagelijks verzamelen, duiden en delen van informatie. Middels telefoonteams, digitale uitvraag,
LCMS-gz en diverse landelijke- en regionale dashboards wordt informatie verzameld.
Al de informatie wordt vervolgens geduid en beschikbaar gesteld aan partners in de
zorg, multidisciplinaire partners en het openbaar bestuur.
− Op het terrein van de witte meldkamer(s) in de Landelijke Meldkamer Samenwerking
(LMS) Oost Nederland hebben weinig GHOR activiteiten plaatsgevonden.
− In 2020 is met ingebruikname van nieuwe operationele voertuigen een vervolg gegeven aan het op incidentlocatie beschikbaar hebben van informatie uit de witte kolom.
6. Zelforganiserend vermogen
− Door personele beperkingen en COVID-19 heeft de GHOR geen uitvoering kunnen
geven aan het beleidsplan (help uzelf en anderen) over zelfredzaamheid en burgerparticipatie.
Wat heeft het gekost?

Product

Primaire begroting 2020

Begroting
2020 na wijziging

Realisatie
2020

Totaal lasten

1.549.000

1.695.770

1.488.010

Totaal baten

61.500

48.000

42.734

1.487.500

1.647.770

1.445.276

Mutaties reserves GHOR
Totaal lasten

0
0

33.630
33.630

33.630
33.630

Mutaties reserves GHOR
Totaal baten

0
0

0
0

0
0

Mutaties reserves

0

33.630

33.630

1.487.500

1.681.400

1.478.906

Saldo voor bestemming

Saldo na bestemming
Saldo programma resultaat

202.494

Een specificatie is opgenomen in de jaarrekening.
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Programma:

6. Meldkamer Oost-Nederland, kolom brandweer

Programmahouder:

dhr. M. Boumans / dhr. J.N. Rozendaal

Waar gaat het over (opgaven)?
1. Voorkomen en beperken van incidenten, rampen en crises
2. Bestrijden van incidenten, rampen en crises
5. Informatiegestuurd werken
Wat hebben we bereikt?
1. Voorkomen en beperken: De MON heeft een bijdrage geleverd aan de instandhouding
van het regionaal brandmeldsysteem (RBS) en terugdringing van het aantal nodeloze
automatische alarmeringen.
2. Bestrijden: De MON heeft meldingen efficiënt uitgevraagd en heeft zo snel mogelijk
voorzien in de opstart van een adequaat optreden.
2. Bestrijden van incidenten en 5. Informatiegestuurd: De MON heeft gezorgd voor
alarmering van de juiste personen en eenheden; voor informatievoorziening aan de
eenheden; voor juiste opschaling en regie gevoerd over de verbindingen.
5. Informatiegestuurd: De MON heeft gewerkt aan het vergroten van de kennis en vaardigheden van de centralisten.
o. Overig: De MON heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de nieuwe
meldkamer in Oost Nederland.
Wat hebben we ervoor gedaan?
1. Voorkomen en beperken
− Bij een automatisch alarm heeft de MON (bij daarvoor van te voren bepaalde abonnees) eerst de melding geverifieerd door middel van contrabellen.
− De MON heeft nevenwerkzaamheden uitgevoerd voor het openbaar brandmeldsysteem (o.a. acteert de MON op storingen en behandelt verzoeken tot testen van een
installatie).
2. Bestrijden
− De MON heeft alle (acute) hulpvragen van burgers aangenomen (brandweerzorg en
grootschalige incidenten) en de hulpvragen behandeld en gecoördineerd.
− Op basis van uitvraag heeft de MON een hulpvraag effectief geclassificeerd en gezorgd voor een vakkundige, snelle en juiste alarmering van brandweereenheden.
2. Bestrijden en 5. Informatiegestuurd
− De brandweereenheden zijn door de centralist van de MON begeleid bij de inzet.
− De centralist heeft gezorgd voor eerste beeldvorming op basis van de beschikbare
informatie.
− De MON heeft een faciliterende functie uitgevoerd voor de eenheden op straat.
− De MON heeft daarbij een lifeline- en vraagbaakfunctie voor de hulpverleners, daarom is de MON altijd bereikbaar geweest en heeft mee- en vooruit gedacht.
− De MON heeft gefungeerd als knooppunt van informatiestromen.
− De centralist heeft bij opschaling gezorgd voor het alarmeren van grootschalig optreden, de hoofdstructuur en andere instanties.
− Een aantal van de centralisten van de MON heeft een extra taak als calamiteitencoördinator (CaCo) op de meldkamer. Bij grotere (GRIP) incidenten heeft de CaCO gecoordineerd tussen de drie disciplines en gezorgd voor het eerste meldkamerbeeld. Dit
is aangeboden aan de sleutelfunctionarissen in de hoofdstructuur van crisisbeheersing
en rampenbestrijding.
5. Informatiegestuurd: oefenen
− De MON heeft haar centralisten geoefend in hun vaardigheden als centralist.
− De MON heeft samen met de ketenpartners geoefend, waarbij de samenwerking tussen de meldkamer en het veld is beoefend.
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Overig: Goede totstandkoming Landelijke Meldkamer
− Er is gewerkt aan de vormgeving en inrichting van de nieuw te vormen meldkamer in
Oost-Nederland voor vijf veiligheidsregio’s, onderdeel van de Landelijke Meldkamer
Samenwerking. Als één van de partners neemt de MON deel aan dit proces en brengt
arbeidscapaciteit in. In de nieuwe meldkamer worden de huidige meldkamers in de
provincies Gelderland en Overijssel samengevoegd tot één. Deze wordt gevestigd in
Apeldoorn.
− Op 10 december 2020 heeft het algemeen bestuur van de VNOG besloten te voldoen
aan het verzoek van de andere vier regio’s om, onder voorwaarden en op basis van
de geformuleerde uitgangspunten, op termijn, na verdere uitwerking en formele vastlegging van de afspraken, het centrale werkgeverschap op zich te nemen voor het
meldkamerpersoneel dat de gezamenlijke meldkamerfunctie voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking invult en ondersteunt.
Wat heeft het gekost?

Product

Primaire begroting 2020

Begroting
2020 na wijziging

Realisatie
2020

Totaal lasten

2.673.9601

1.733.1661

1.885.289

Totaal baten

1.282.7561

639.3661

751.815

1.391.204

1.093.800

1.133.475

Mutaties reserves MON
Totaal lasten

0
0

0
0

0
0

Mutaties reserves MON
Totaal baten

0
0

0
0

0
0

Mutaties reserves

0

0

0

1.391.204

1.093.800

1.133.475

Saldo voor bestemming

Saldo na bestemming
Saldo programma resultaat

39.675-

Het totaal van de uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) van de primitieve begroting en de begroting na
wijziging verschilt fors. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat het grootste deel van de activiteiten van de
MON Meldkamer per 1 januari 2020 zijn overgegaan naar de Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS). De
inkomsten en uitgaven behorende bij deze activiteiten waren nog opgenomen in de primitieve begroting 2020
en zijn met een begrotingswijziging in 2020 afgeraamd. Anderzijds is er sprake van een andere administratieve
wijze van verantwoording van de kosten die verbonden zijn aan de centralisten die bij de VR IJsselland in
dienst zijn en waarvan de kosten in de verrekening van de exploitatie van de MON tussen VNOG en IJsselland
worden meegenomen.
1

Een specificatie is opgenomen in de jaarrekening.
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Programma:

7. Bedrijfsvoering

Programmahouder:

dhr. H.J. van Schaik

Waar gaat het over (opgaven)?
5. Informatie gestuurd werken
7. Doelmatige en mensgerichte bedrijfsvoering
Wat hebben wij bereikt?
5. Informatie gestuurd: BV is de uitvoering gestart om de informatiepositie verder te
versterken: er is een visie opgesteld en een programmamanager is gestart, maar zaken zijn vertraagd door corona, de hack en personele wisselingen.
7. Doelmatig en mensgericht: BV heeft gezorgd voor samenhang, kwaliteit en integraliteit van advisering/ producten/ diensten (eenduidigheid beleid).
7. Doelmatig en mensgericht: BV heeft bijgedragen aan een solide financiële positie en
een rechtmatige en transparante financiële huishouding.
7. Mensgericht: BV heeft gewerkt aan een organisatie waarin de medewerkers de ruimte
krijgen zich te ontwikkelen.
Wat hebben we ervoor gedaan?
5. Informatie gestuurd
− BV heeft het VNOG Domein/ (operationele) informatievoorziening beheerd.
− BV heeft veiligheidsmaatregelen genomen en gezorgd voor continuïteit, onder andere
ten tijde van de computer hack in september 2020.
− BV heeft geadviseerd over actuele thema’s en heeft het ‘Informatiebeleidsplan 2018 –
2020’ (IBP) uitgevoerd, waaronder invoering van Digitaal (samen) werken.
7. Doelmatig en mensgericht: eenduidigheid beleid
− BV heeft de bestuurlijke overleggen voorbereid, waaronder de tweewekelijkse extra
AB’s vanwege corona.
− BV heeft bijgedragen aan de integraliteit en kwaliteit van beleidsvoorstellen.
− BV heeft gezorgd voor (juridische) advisering, onder andere ten behoeve van de
noodverordeningen corona.
− BV heeft communicatie-activiteiten uitgevoerd (o.a. vanwege corona, in samenspraak
met gemeenten), de woordvoering namens de VNOG verzorgd en in het perspiket
voorzien.
7. Doelmatig en mensgericht: financiële positie
− BV heeft gezorgd voor de financiële-, contracten- en polis-administratie en heeft geadviseerd over financiën, verzekeringen, inkoop en een bijdrage geleverd aan het risicomanagement door onder andere de risico-inventarisatie te completeren en op te
nemen in de Kadernota. Kaders over beschikbaar & benodigd weerstandsvermogen,
activeren & afschrijven en treasury zijn herijkt. Het vermogen is versterkt en op
hoogte gebracht i.r.t. risico’s.
− BV heeft gezorgd voor bestuurlijke informatievoorziening op deze gebieden die transparant en tijdig was en de P&C producten conform planning opgeleverd.
− BV heeft secretariële en administratieve diensten geleverd voor de lijnorganisatie, de
crisis en een aantal projecten.
7. Doelmatig en mensgericht: HRM en organisatieontwikkeling
− BV heeft geadviseerd omtrent registratie, verslaglegging, rapportage en stuurinformatie op HR-gebied.
− BV heeft gewerkt aan vereenvoudiging en uniformering van processen en procedures
rondom personeel, zoals de nieuwe regeling voor de personeelsverenigingen.
− BV heeft de mobiliteit en ontwikkeling van medewerkers gestimuleerd. Hiervoor is het
organisatie ontwikkeltraject (‘De Expeditie’) ontworpen en gestart, waaronder het
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−
−
−
−

voeren van ontwikkelgesprekken met alle medewerkers (uitvoering loopt door in
2021), een leiderschapstraject en diverse webinars.
BV is gestart met acties om Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers aan de hand
van Het Huis van Werkvermogen structureel te borgen.
Vanwege de coronacrisis konden bepaalde geplande activiteiten omtrent scholing niet
doorgaan.
BV heeft het Arbobeleid gefaciliteerd.
BV heeft eraan bijgedragen dat de werklocaties en posten conform de coronamaatregelen werden ingericht.

Wat heeft het gekost?
Primaire begroting 2020
Product

Begroting
2020 na wijziging

Realisatie
2020

Totaal lasten

10.967.900

12.559.620

12.464.064

Totaal baten

5.100

5.100

43.587

10.962.800

12.554.520

12.420.477

Mutaties reserves Bedrijfsvoering
Totaal lasten

0
0

64.000
64.000

145.876
145.876

Mutaties reserves Bedrijfsvoering
Totaal baten

0
0

657.500
657.500

327.300
327.300

Mutaties reserves

0

593.500-

181.424-

10.962.800

11.961.020

12.239.053

Saldo voor bestemming

Saldo na bestemming
Saldo programma resultaat

278.033-

Een specificatie is opgenomen in de jaarrekening. De overschrijding is geheel toe te
schrijven aan de COVID-19 en het niet opnemen van een baat voor de crisisorganisatie.
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Programma:

8. Directie, Control en Staf

Programmahouder:

dhr. A.J.M. Heerts, voorzitter

Waar gaat het over (opgaven)?
De directeur is eindverantwoordelijk voor het bereiken, behouden en monitoren van het
dienstverleningsniveau binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Daarmee was
de directeur betrokken bij alle zeven opgaven voor 2020 van de VNOG.
Wat hebben wij bereikt?
− Het fundament voor de toekomst van de VNOG gelegd: Het bestuur heeft op 15 januari 2020 de Toekomstvisie en bijbehorende Opdrachten vastgesteld, op 25 juni 2020
is het akkoord gegaan met de uitwerking hiervan en op 10 december 2020 heeft het
de Kadernota 2022 – 2025 vastgesteld. Tevens heeft het bestuur op 10 december ingestemd met het Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Dekkingsplan.
Hiermee zijn de financiële en inhoudelijke kaders voor de komende jaren bekrachtigd.
− De VNOG is in 2020 financieel meer in control gekomen: de meerjarenbegroting is
structureel sluitend en spoort met de Toekomstvisie en de daarin opgenomen bouwstenen. Op het gebied van administratieve organisatie en interne beheersing zijn er
nog verbeteringen mogelijk en nodig.
− Er is gestart met het organisch verandertraject: Binnen dit traject is veel aandacht
voor de ontwikkeling van leidinggevenden, medewerkers, postcommandanten en
vrijwilligers.
− Bestrijding coronacrisis en cyberaanval: Naast reguliere taken heeft de VNOG een
grote inspanning geleverd in de bestrijding van het coronavirus en de cyberaanval.
Hierbij is de reguliere hulpverlening van de VNOG te allen tijde gecontinueerd.
− Risicomanagement verdiept: Nadat in 2019 een doorstart met risicomanagement is
gemaakt, is in 2020 een verdieping op het onderwerp uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een risico-inventarisatie in de Kadernota 2022-2025.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Organisch verandertraject / Bestrijding coronacrisis en cyberaanval
− Er is een organisch verandertraject gestart (de Expeditie) waarbij veel wordt geïnvesteerd in ‘de juiste mens op de juiste plaats’. In 2020 zijn ontwikkel- en functieverkenningsgesprekken gevoerd met leidinggevenden.
− Tevens zijn er nieuwe leidinggevenden aangesteld of medewerkers op andere (leidinggevende) posities aangesteld.
− Er is gestart met een leiderschapsprogramma waarbinnen leidinggevenden hun leiderschap verder kunnen ontwikkelen.
− Er is een ‘Expeditieraad’ opgericht (bestaande uit betrokken medewerkers) die nauw
betrokken is en actief meedenkt bij de inrichting van het organisch verandertraject.
− Wat betreft de posten is er een organisatievorm gekozen die de positie en de nabijheid van de posten centraal stelt.
− De beroepsmedewerkers, vrijwilligers en ondernemingsraad, maar ook het bestuur en
gemeenteraden zijn tijdens diverse webinars en bijeenkomsten geïnformeerd over de
stand van zaken rondom de organisatieontwikkeling, het financieel in control komen
en de bestrijding van het coronavirus.
− Het bestuur is nauw betrokken bij de werkzaamheden van de VNOG.
− De bestrijding van het coronavirus is een treffend voorbeeld van nauwe samenwerking met gemeenten en bestuur.
Risicomanagement
− In gesprekken met teams en afdelingen zijn problemen en knelpunten opgehaald.
Deze zijn gecategoriseerd en geanalyseerd om te komen tot daadwerkelijke risico’s.
− Ook is de vergelijking met andere veiligheidsregio’s gemaakt om te kijken hoe zij met
risico’s omgaan.
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−
−
−

Op basis van die vergelijking en de eigen analyse is gekomen tot een eigen risicoinventarisatie.
Op basis daarvan is ook de weerstandscapaciteit voor de VNOG berekend.
De risico-inventarisatie stelt de VNOG in staat ernaar te handelen, door: het matigen
(door maatregelen); het overdragen (door bijv. verzekeren); het vermijden (door het
schrappen van doelstellingen) en het accepteren van risico's . Het in z’n geheel managen van risico’s is geen eenmalige exercitie, maar een continu proces. Er kunnen
zich immers telkens andere risico’s voordoen, met andere maatregelen en (financiële)
gevolgen.

Wat heeft het gekost?
Primaire begroting 2020
Product

Begroting
2020 na wijziging

Realisatie
2020

Totaal lasten

741.850

753.250

577.485

Totaal baten

0

0

0

Saldo voor bestemming

741.850

753.250

577.485

Mutaties reserves Directie
Totaal lasten

0
0

0
0

0
0

Mutaties reserves Directie
Totaal baten

0
0

0
0

0
0

Mutaties reserves

0

0

0

741.850

753.250

577.485

Saldo na bestemming
Saldo programma resultaat

175.765

Een specificatie is opgenomen in de jaarrekening.
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Programma:

9. Algemene dekkingsmiddelen

Programmahouder:

dhr. H.J. van Schaik

Waar gaat het over?
De algemene dekkingsmiddelen betreffen middelen die beschikbaar zijn ter dekking van
de uitgaven op de andere programma’s. Dit programma kent niet een op zichzelf staand
doel. Voor de VNOG bestaan de algemene dekkingsmiddelen voornamelijk uit de gemeentelijke bijdragen en uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) middelen vanuit het Rijk.
In dit programma zijn de inkomsten verantwoord van de gemeentelijke bijdragen die zijn
bepaald bij de vaststelling van de VNOG begroting 2020 en de rijksbijdrage met betrekking tot de BDUR.
Wat heeft het gekost?
Primaire begroting 2020
Product

Begroting
2020 na wijziging

Realisatie
2020

Totaal lasten

1.341.556

1.595.892

412.497

Totaal baten

50.112.034

54.290.038

54.376.629

48.770.478-

52.694.146-

53.964.132-

Mutaties reserves Alg. dekkingsmiddelen
Totaal lasten

0
0

0
0

0
0

Mutaties reserves Alg. dekkingsmiddelen
Totaal baten

313.000
313.000

313.000
313.000

313.000
313.000

313.000-

313.000-

313.000-

49.083.478-

53.007.146-

54.277.132-

Saldo voor bestemming

Mutaties reserves
Saldo na bestemming
Saldo programma resultaat

1.269.986

Een specificatie is opgenomen in de jaarrekening.
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Programma:

10. Brandweerkazernes in eigendom en
overgangsrecht

Programmahouder:

dhr. H.J. van Schaik

Waar gaat het over?
Het programma 10 betreft de drie kazernes in eigendom van de VNOG (Apeldoorn-Saba,
Doetinchem, Harderwijk), verrekening kazernes Epe en de afwikkeling van de financiële
gevolgen van het FLO overgangsrecht met de gemeenten Apeldoorn en Doetinchem. Dit
programma wordt één op één met alleen de desbetreffende gemeenten verrekend.
Wat hebben we bereikt?
1. Kazernes: Goed uitgeruste en onderhouden kazernes, zodat de uitruk kan plaatsvinden en er werkzaamheden kunnen worden verricht.
2. Overgangsrecht: Een juiste uitvoering van het FLO overgangsrecht.
Wat hebben we ervoor gedaan?
1. Kazernes
− De afdeling Brandweerondersteuning heeft ervoor gezorgd / heeft gecoördineerd dat
het onderhoud en de facilitaire diensten plaats hebben gevonden.
− Tevens is gezorgd voor een juiste verrekening van de kosten met de betreffende gemeenten.
2. Overgangsrecht
− De VNOG heeft gezorgd voor een juiste uitvoering van het FLO overgangsrecht en
voor verrekening van de kosten met de betreffende gemeenten.
Wat heeft het gekost?

Product

Primaire begroting 2020

Begroting
2020 na wijziging

Realisatie
2020

Totaal lasten

3.093.403

3.233.403

4.108.448

Totaal baten

3.093.403

3.233.403

4.108.448

Saldo voor bestemming

0

0

0

Saldo na bestemming

0

0

0

Saldo programma resultaat

0

Een specificatie is opgenomen in de jaarrekening.
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4. Paragrafen
4.1. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ worden de risico’s in beeld
gebracht en gerelateerd aan de weerstandscapaciteit.
In 2020 is het beleid over de risico’s, reserves en het weerstandsvermogen geactualiseerd, conform de aanbevelingen van de gemeentelijke commissie Van der Jagt / Van
Arkel. Hierbij was het niet alleen nodig om het bestaande beleid te herzien, maar ook
wilde het bestuur bij de bestemming van het vastgestelde resultaat 2019 voldoende zicht
hebben op de benodigde reserves, voorzieningen en het vereiste weerstandsvermogen.
Voor het verkrijgen van dit inzicht is de risico-inventarisatie verder gecompleteerd in
2020 en gepresenteerd bij de Kadernota 2022-2025, vastgesteld op 10 december 2020.
Bij die gelegenheid zijn tevens herziene beleidsregels rond vermogen en risico’s vastgesteld en van toepassing verklaard vanaf de jaarstukken 2020.
In deze paragraaf wordt het nieuwe beleid voor het risicomanagement en het benodigde
weerstandsvermogen samengevat en wordt verder gebruik gemaakt van de in 2020 gecompleteerde risico-inventarisatie. Daarnaast komen de eerder in de begroting 2020 genoemde risico’s en overige ontwikkelingen aan de orde.
Risicomanagement
De vastgestelde hoofdlijnen van het beleid t.a.v. het risicomanagement zijn:
• het wettelijk kader voor risicobeheersing uit artikel 9 en 13 van het BBV betreffende de vereiste paragrafen in de begroting en rekening;
• het treffen van beheersingsmaatregelen door de VNOG ter vermijding en vermindering van risico’s en het voorbereid zijn op de mogelijke (financiële) gevolgen
van risico’s binnen de bedrijfsvoering, die het realiseren van de doelstellingen
kunnen verstoren;
• naast het dragen van verantwoordelijkheid voor risico’s door het MT en het treffen
en uitvoeren van maatregelen; het managen ervan en het rapporteren erover in
de P&C stukken;
• het kwantificeren van de risico’s in een 5-tal kans percentages t.w.: 10%, 30%,
50%, 70% en 90%; waarbij bij een kans van 90% dat het risico zich kan voordoen, wordt overwogen om de begroting daarop aan te passen;
• het voor maximaal 3 jaar bepalen van de voor de maatregelen benodigde financiele middelen, zijnde de benodigde weerstandscapaciteit voor structurele risico’s,
door vermenigvuldiging met de genoemde percentages die de kans op het risico
weergeven.
Risico-inventarisatie
Algemeen
In de Programmabegroting 2021-2024 is in de risicoparagraaf een tussenstand opgenomen van de vanaf begin 2020 voor de VNOG opnieuw verzamelde en geduide risico’s. De
inventarisatie is gecompleteerd in de Kadernota 2022-2025, met de daarbij gemaakte
aantekening dat het inherent is aan risico’s dat het onzeker is of deze plaats zullen vinden. Bij deze inventarisatie van risico’s en de daarbij gemaakte doorrekeningen zijn de
bestuurlijk vastgestelde beleidsdoelen (waaronder die uit de Toekomstvisie 2020-2026),
uitgangspunt geweest.
De corona (COVID-19) uitbraak maakt meer in algemene bewoordingen onderdeel uit
van de complete risico-inventarisatie. Gezien de impact van deze nog lopende pandemie
wordt separaat stilgestaan bij dit risico.
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Met twee aangrenzende veiligheidsregio’s wordt contact onderhouden over zowel de aanpak als over de uitkomsten van de risico-inventarisatie. Verder zijn de uitkomsten van
onze inventarisatie getoetst aan die van alle andere 24 veiligheidsregio’s. De onderkende
risico’s van de VNOG komen in behoorlijke mate overeen met die van de andere regio’s,
zowel naar thema, oorzaak, voorgenomen beheersingsmaatregelen, als kansen en bedragen.
Corona
De wereldwijde corona uitbraak vanaf eind februari 2020 heeft voor 2020 grote gevolgen
gehad voor de VNOG en deze crisis duurt nog steeds voort. Een toelichting op hoofdlijnen staat in de Inleiding van deze jaarstukken; meer details zijn te vinden bij de toelichting op de programma’s (hoofdstuk 3) en in de zogenaamde ‘COVID-19 paragraaf’ (paragraaf 4.4.).
In financieel opzicht brengt de coronacrisis zowel meer- als minderkosten met zich mee.
Zo zijn er hogere kosten door inzet van extra mensen en middelen voor de crisisorganisatie. Hierbij gaat het zowel om ondersteuning bij de zorg aan mensen die ziek worden
door het virus als ook het beperken van de verspreiding ervan.
De minderkosten hebben te maken met het niet kunnen of anders moeten uitvoeren van
een deel van de reguliere activiteiten, plannen en initiatieven van de VNOG. Dit geldt
ook voor bepaalde onderdelen van de implementatie van de op 15 januari 2020 vastgestelde Toekomstvisie (zie ook paragraaf 4.7. ‘Toekomstparagraaf’).
Bij de Tweede Financiële Verkenning is aangeven dat over 2020 fors minder zal worden
uitgegeven dan begroot. De mate waarin het saldo tussen de meer- en minderkosten als
gevolg van corona zal bijdragen aan het saldo dat over 2020 minder wordt uitgegeven
dan begroot, is mede afhankelijk van de vraag in hoeverre de meerkosten elders gedeclareerd kunnen worden (zie ook paragraaf 4.4.).
Er bestaat een kleine kans dat door de VNOG genomen besluiten in het kader van de
handhaving van de COVID-19 maatregelen (GRIP-4) met succes worden aangevochten
door bedrijven en instellingen en dat claims toegewezen worden. Dit risico laat zich nu
niet kwantificeren.
Inventarisatie
In de vastgestelde begroting 2020 staan onderstaande risico’s en overige ontwikkelingen
weergegeven.
Risico’s begroting 2020
1.
2.

Arbeidshygiëne
Vijf personele regelingen ongevallen

800
pm

Overige ontwikkelingen begroting 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Overige ontwikkelingen
Demografische ontwikkeling en kortere doorlooptijd vrijwilligers / arbeidsverhoudingen
Arbeidstijdenwet
Synchronisatie regelingen vrijwilligers
Landelijke Meldkamersamenwerking, LMS
Voortzetting Regionaal Brandmeld Systeem
Voortraject en toepassing demarcatie huisvesting
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren / Europese regelgeving
Gevolgen Participatiewet
Gevolgen evaluatie Wet veiligheidsregio’s
Gevolgen Omgevingswet
Wegvallen IOV-subsidiegelden
Aanbestedingsrisico
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Toelichting
Zoals aangegeven heeft in 2020 een complete risico-inventarisatie plaatsgevonden. Deze
wordt in de overzichten verderop in deze paragraaf weergegeven.
Twee van de uit de begroting 2020 genoemde risico’s en ontwikkelingen komen niet
meer voor in de herziene inventarisatie. Het betreft:
• het risico (1) ‘Arbeidshygiëne’ en
• de ontwikkeling (11) ‘Wegvallen IOV-subsidiegelden’
Het risico ‘Arbeidshygiëne’ heeft meerdere jaren als risico in de begroting en jaarrekening gestaan. Zoals in de jaarrekening 2019 is aangegeven is er inmiddels een aantal
maatregelen getroffen i.v.m. de arbeidshygiëne (de handreiking ‘Schoon werken bij
Brand’). Daarnaast zijn de (te nemen) maatregelen onderdeel geworden van het RI&Eplan zoals dat is uitgewerkt voor de komende jaren. Daarmee kan deze post vervallen als
risico.
De ontwikkeling ‘Wegvallen IOV- subsidiegelden’ is als risico in 2020 onderkend en verwerkt in de begrotingen van de komende jaren.
Daarnaast geldt voor een ander in de begroting 2020 genoemd risico en voor twee van
de vermelde ontwikkelingen, dat deze onder een andere noemer terugkomen. Het betreft:
• het risico (2) ‘Vijf personele regelingen ongevallen’,
• de ontwikkeling (8) ‘Gevolgen Participatiewet’ en
• de ontwikkeling (9) ‘Gevolgen evaluatie Wet veiligheidsregio’s’
Deze zijn in het overzicht 2020 opgenomen, respectievelijk begrepen onder de nummers:
16, 14 en 17.
In het hierna weergegeven overzicht ‘Risico’s jaarrekening 2020’ wordt tussen haakjes
verwezen naar het overeenkomende risico (r.) en de verwante ontwikkelingen (o) uit de
begroting 2020.
Onder de tabellen wordt een aantal risico’s die in 2020 zijn ontstaan, nog kort nader toegelicht.
Risico’s jaarrekening 2020 (met berekende weerstandcapaciteit)
Nr. *)

Risico's en oorzaken

1 (o.4)

Kosten voor multi-opschaling (CACO-functie) na schaalvergroting (regionale)
meldkamers in 2022 i.c.m. landelijke beheersorganisatie (LMS).
Stoppen Openbaar Brand-/Regionaal meldsysteem (OMS/RBS), risico niet
kunnen inpassen medewerkers.
Hogere personele kosten (beloning/vergoeding) repressieve inzet vrijwilligers brandbestrijding door gelijkschakeling van rechtspositionele aanspraken van
beroepspersoneel en vrijwilligers i.v.m. landelijke veranderde wet-/regelgeving.
Schaarste capaciteit repressieve inzet van vrijwilligers brandbestrijding door
verloop/uitstroom vrijwilligers (mede t.g.v. verlies lokale 'eigenheid')

2 (o.5)
3 (o.7)

4
(o.1&o.3
)
5 (o.2)
6
7
8
9

Teveel (roostering) uren bestaande (repressieve) bezetting brandbestrijding
(Arbeidstijden).
Gebrekkige marktwerking brandweermaterieel.
Hogere prijzen; boven prijsindex, exploitatie.
Niet (tijdig) realiseren besparingen Toekomstvisie 2020 t.a.v. materiële kosten
door vertraging vervanging - en/of wijzigingen inzichten vervanging materieel.
Niet (tijdig) realiseren besparingen Toekomstvisie 2020 t.a.v. personele kosten
behorende bij (nog niet gerealiseerde) besparingen vervanging materieel (vorig punt).
Uitval materieel repressieve inzet brandbestrijding door defect materieel en/of
gebrek onderdelen voertuigen/brandweermiddelen.
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Weerstandscapaciteit
(€)
603.000
187.500
259.200

218.400
15.000
105.000
135.000
135.000
105.000
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10 (o.6)

Noodzakelijke (spoedeisende) aanpassingen aan gebouwen/ installaties
voortvloeiende uit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).
11
Kosten (tijdelijke) huisvesting/ faciliteiten kantoorpersoneel.
Onzekerheid (termijn)toekomstige definitieve kantoorlocatie, na Europaweg.
Aanpassingen kantoorfaciliteiten en (meer) thuiswerken (corona).
12 (o.6)
Uitval faciliteiten op de posten, geen (gemeentelijke) middelen voor vervanging
van facilitaire zaken en meubilair.
13
Hack systemen, verhinderen uitvoering crisis en alle ondersteunende/bedrijfsmatige
activiteiten door uitval ICT- systemen.
14 (o.8)
Te hoge personele kosten (beroeps en vrijwilligers) door onjuiste gegevens, berekeningen en ontoereikende kennis en controles.
15 (o.12) Inkopen voor te hoge bedragen en/of onjuiste uitvoering/voorwaarden (w.o.
aanbestedingen) door onjuist inkoopproces en demarcatie problematiek.
16 (r.2)
Onvoorziene kosten aanspraken van personeel na dienstongevallen door veranderingen in de verzekeringsmarkt en gewijzigde mogelijkheden van dekking.
17 (o.9)
Stijging reële bijdrage aan IFV door bijv. nieuwe taken.
18
Stijging financieringskosten bij aantrekken leningen (vreemd vermogen),
door stijging van het rentepercentage.
19
Beboeting en imagoschade door schending van de privacy (overtreding van de
algemene verordening gegevensbescherming (AVG)).

72.000

360.000
105.000
105.000
450.000
105.000
10.000
60.000
18.000
108.000
10.000
3.166.100

*) tussen haakjes overeenkomend nr. risico (r.) en ontwikkeling (o.) begroting 2020
Risico’s jaarrekening 2020 (zonder berekende weerstandcapaciteit)
Nr. *)
Risico's en oorzaken
20 (o 10) Omgevingswet werkt anders uit dan verwacht, keuzes Risicobeheersing van de VNOG matchen
niet met keuzes van de gemeenten.
21
Extra kosten VNOG bij opschaling meldkamerorganisatie. Bij de schaalvergroting van de
meldkamers ontstaan frictiekosten waarvoor een reservering is gemaakt. Het risico is dat dit ontoereikend is.
22
Niet (tijdig) realiseren besparingen Toekomstvisie 2020 t.a.v. materiële kosten. Egalisatiereserve materieel wordt vooralsnog toereikend geacht voor prijsstijgingen en hogere kapitaallasten bij
vertraging vervanging - en/of wijzigingen inzichten bij vervanging materieel.
23
Pandemie, het scenario pandemie zal n.a.v. COVID-19 worden herzien in het risicoprofiel. De
consequenties voor de VNOG zijn nog niet te kwantificeren.
*) tussen haakjes overeenkomend nr. risico (r.) en ontwikkeling (o.) begroting 2020

Toelichting
De inventarisatie in 2020 is uitgevoerd over de volle breedte van de VNOG organisatie.
Daarbij is gekeken en afgestemd waar er sprake zou kunnen zijn van mogelijke risico’s
op verstoring van de beleidsdoelstellingen voor de verschillende organisatieonderdelen.
Deze doelstellingen zijn daarbij weer een afgeleide van de vastgestelde bestuurlijke toekomstvisie. De in 2020 nieuw geïnventariseerde risico’s hebben in grote lijn te maken
met de volgende onderwerpen:
• het risico op hogere kosten en schaarste van (vervangend) brandweermaterieel in
relatie met het gering aantal aanbieders van materieel;
• het risico van het niet tijdig realiseren van personele – en materiële besparingen
bij vertraging van realisatie van de Toekomstvisie;
• de onzekerheid omtrent de toekomstige huisvesting van kantoorpersoneel;
• het risico van (opnieuw) een hack van de ICT-systemen, mede ingegeven door
de ervaringen daaromtrent in 2020 en
• risico’s met financiële gevolgen als gevolg van (andere) externe oorzaken, zoals
de rentestijging en (extra) kosten van een pandemie (zoals daarvan nu sprake is
bij de huidige COVID-19).
Bij de inventarisatie van de risico’s is ook gekeken naar mogelijk oorzaken ervan en de te
nemen maatregelen voor het matigen, overdragen, vermijden of accepteren ervan. De te
nemen maatregelen en de bewaking van de opvolging ervan komen verder aan de orde
in de begroting 2022-2025 en daaruit voorvloeiende (P&C) rapportages.
In het kader van de jaarrekening 2020 volstaan we met de weergave van de hiervoor
vermelde risico’s met de oorzaken en het daarbij berekende bedrag aan weerstandscapaciteit. Het berekende bedrag is tot stand gekomen door rekening te houden met de kans
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dat het risico zich kan voordoen en het daarbij behorende financiële effect. Voor een deel
van de risico’s is het nog te vroeg of te onduidelijk om de financiële effecten ervan te
(kunnen) berekenen (zie het overzicht ‘zonder berekende weerstandscapaciteit’).
De gevolgen van bovenstaande voor het weerstandsvermogen en de benodigde weerstands-capaciteit, komen verderop in deze paragraaf aan de orde.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen beheersmaatregelen zijn getroffen of waar na het treffen van maatregelen nog resterende risico’s overblijven (benodigde weerstandscapaciteit). De vastgestelde beleidsregels worden hieronder samengevat.
De beschikbare - en de benodigde weerstandscapaciteit en de weerstandsratio worden in
de begroting en in de jaarrekening opgenomen. De weerstandsratio wordt daarbij gedefinieerd als quotiënt (uitkomst van de deling) tussen de beschikbare weerstandscapaciteit
en de benodigde weerstandscapaciteit. De streefwaarde van de weerstandsratio ligt tussen 1,0 (“matig”) en 1,4 (“voldoende”).
Indien de weerstandsratio buiten de bandbreedte van de streefwaarde ligt, wordt in de
eerstvolgende Kadernota (of ander geëigend moment in de P&C cyclus) afgewogen hoe
deze waarde weer kan worden bereikt.
Benodigde weerstandscapaciteit
De benodigde weerstandscapaciteit is het bedrag wat nodig is op basis van de financieel
gekwantificeerde risico's.
Beschikbare weerstandscapaciteit
• De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het totaal van middelen dat beschikbaar is om de risico’s financieel af te dekken.
• De beschikbare weerstandscapaciteit wordt gevormd door de Algemene Reserve,
de Bedrijfsvoeringreserve en de post Onvoorziene uitgaven. Bij de jaarrekening wordt
de post Onvoorziene uitgave niet meegenomen omdat deze onderdeel vormt van het
resultaat waarvan de bestemming bestuurlijk wordt vastgesteld. Tot de beschikbare
weerstandscapaciteit behoren niet de (tijdelijke) bestemmingsreserves. Daar is al een
bestedingsdoel aan verbonden.
• De Algemene reserve is voor afdekking van risico's (artikel 12 van de Financiële verordening VNOG 2019) en heeft geen einddatum. De Algemene Reserve wordt gevoed
vanuit AB besluiten, zoals daarvan o.a. sprake is bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat.
• De Bedrijfsvoeringsreserve heeft een algemene bufferfunctie en is breed inzetbaar
voor prioriteiten (bijv. innovatie) of voor het tijdelijk afvlakken van gemeentelijke bijdragen. De Bedrijfsvoeringreserve heeft geen einddatum en behoort tot de beschikbare weerstandscapaciteit en telt derhalve mee voor de afdekking van risico’s.
Berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit
Beschikbare weerstandscapaciteit rekening 2020

€

Saldo Algemene reserve

1.135.114

Saldo Bedrijfsvoeringsreserve *)

2.610.000

Beschikbaar weerstandsvermogen

3.745.114

* € 3.000.000 min 2 x € 195.000 beklemd wegens taakstelling Europaweg 2022-23 AB 10-12-2020 (Kadernota)
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Berekening van de ratio weerstandsvermogen
Weerstandsvermogen VNOG rekening 2020

€

Beschikbare weerstandscapaciteit

3.745.114

Benodigde weerstandscapaciteit

3.166.100

Ratio

1,18

Toelichting
De hoogte van de Algemene Reserve en de Bedrijfsvoeringsreserve eind 2020 is zodanig,
dat de weerstandsratio zich bevindt binnen de door het bestuur vastgestelde bandbreedte van 1,0 tot 1,4.
Financiële kengetallen VNOG
Begroting 2020

Rekening 2020

Netto schuldquote

102%

49%

Solvabiliteitsratio

3%

26%

0,20%

17%

Structurele exploitatieruimte

Toelichting op de kengetallen
Algemeen
Bestuurlijk zijn er voor de VNOG geen normen vastgesteld waaraan de berekende kengetallen moeten voldoen. Provincies hanteren als toezichthouders op gemeenten en ook
gemeenschappelijke regelingen, de signaleringswaarden die het Rijk gebruik bij stresstesten om mede de financiële positie van de zgn. 100.000+ gemeenten te toetsen. Deze
signaleringswaarden zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Categorie
A= minste risico

B - gem. risico

C = meeste risico

Netto schuldquote

< 90%

90%-130%

> 130%

Solvabiliteitsratio

> 50%

20%- 50%

< 20%

begr. > 0%

begr. = 0

begr.< 0%

Structurele exploitatieruimte

De kengetallen geven alleen in relatie tot elkaar een beeld. Wanneer dit beeld verontrustend is kan dit betekenen dat de financiële positie onder druk staat en er dus maatregelen nodig zijn om deze situatie te verbeteren. Aan de hand van de voor de VNOG berekende positie valt op te maken wat de status is van financiële positie bij het opmaken
van de jaarcijfers 2020.
Netto schuldquote
Dit kengetal geeft een indicatie van de druk van schuldenlast (rente / aflossing) op de
eigen middelen. De quote wordt berekend door de netto schuld te delen door het totaal
aan jaarlijkse baten. Bij de begrote cijfers voor 2020 werd uitgegaan van een hogere
schuldenlast en een lagere positie aan eigen middelen. Mede door het positieve exploitatieresultaat 2019 en het daarbij genomen besluit tot versterking van de reservepositie
c.q. het weerstandsvermogen, valt de berekende netto schuldquote in de categorie ‘minste risico’.
Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de organisatie aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Hiertoe wordt de omvang van het eigen vermogen gerelateerd aan
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de totale omvang van het vermogen (dus het eigen en het vreemde vermogen).
Hierbij geldt hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de financiële weerbaarheid van
de VNOG. De berekende ratio (inclusief het exploitatieresultaat over 2020) bedraagt 26%
en valt daarmee binnen de categorie ‘gemiddeld risico’.
Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft weer hoeveel structurele ruimte er is om de eigen lasten te dragen,
ook als bijvoorbeeld de baten afnemen of lasten in de toekomst gaan toenemen. Het
gaat daarbij om de ruimte die wordt berekend door het structurele saldo (verschil tussen
structurele baten en lasten) te delen door het totaal aan jaarlijkse baten.
Deze ratio heeft vooral zeggingskracht voor de begroting. De weergegeven ratio bij de
jaarcijfers over 2020 is niet representatief m.n. door de COVID-19-pandemie. Door de
uitzonderlijke situatie in dat jaar kon enerzijds een deel van de structurele middelen niet
worden ingezet en waren er daarnaast juist middelen nodig ter dekking van de incidentele lasten.
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4.2. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Het brandweermaterieel en drie kazernes zijn in eigendom van de VNOG. Ter dekking van
de groot onderhoudskosten van deze (overgenomen) kazernes is in de jaarrekening van
de VNOG voor de kazernes Harderwijk en Doetinchem per kazerne een voorziening gevormd voor rekening van de betreffende gemeente; dit op basis van een meerjarig onderhoudsplan (MJOP).
De kazerne in Apeldoorn Zuid (Saba) betreft een appartementsrecht. Het opbouwen van
een voorziening groot onderhoud voor de kazerne Apeldoorn Zuid (Saba) is daardoor een
aangelegenheid van de Vereniging van Eigenaren Werkgebouw Zuid.
Zoals bekend zijn de kazernes in eigendom van de VNOG een gevolg van een fiscale constructie met een looptijd van 10 jaar. In 2023, na de BTW-herzieningstermijn van 10 jaar,
zullen de kazernes Harderwijk, Doetinchem en Apeldoorn Zuid (Saba) terug verkocht gaan
worden aan de desbetreffende gemeenten. Dan wordt ook de binnen de VNOG opgebouwde onderhoudsvoorziening aan de betreffende gemeenten overgedragen.
De kapitaalgoederen voor rekening van de VNOG zijn de voertuigen en overig materieel
waarop wordt afgeschreven. Voor dit materieel wordt er regio-breed met één beheerssysteem gewerkt. De planning van het onderhoud vindt plaats volgens regionaal en landelijk
vastgestelde intervallen en protocollen.
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4.3. Paragraaf Financiering
Inleiding
De Financieringsparagraaf is één van de voorgeschreven paragrafen als onderdeel van de
Programmarekening op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Artikel
13 van dit besluit schrijft voor dat de beleidsvoornemens en ontwikkelingen ten aanzien
van het risicobeheer van de financieringsportefeuille worden beschreven.
Op grond van de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden) moet de Veiligheidsregio
twee treasury-instrumenten hanteren. Op 10 december 2020 heeft het AB een nieuw
treasurystatuut vastgesteld met een ingangsdatum van 1 januari 2021. De RUDDO (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden) is voor de VNOG niet van toepassing.
Risicobeheer
Dit onderdeel geeft een samenvatting van het (verwachte) risicoprofiel van de organisatie. Het bevat tevens de gegevens die op grond van de Wet Fido voor de toezichthouder
nodig zijn w.o. de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Renterisico’s
Financiering en renterisico zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Telkens wanneer
een geldlening moet worden afgelost en herfinanciering noodzakelijk is, bestaat immers
het gevaar dat de begroting geconfronteerd zal worden met hogere rentelasten. Door
ontwikkelingen op de geld- of kapitaalmarkt kan de nieuwe lening duurder uitvallen dan
de oude. Ook wanneer een geldlening in aanmerking komt voor renteherziening bestaat
dit risico. De Wet Fido stelt grenzen aan de mate waarin een gemeente of andere decentrale overheid zich bloot kan stellen aan renterisico. Ter beperking van dit risico is zowel
voor de vaste schuld (langlopende leningen) als voor de vlottende schuld (kortlopende
leningen) een wettelijke grens vastgesteld. Het niet voldoen aan deze limitering kan voor
de Provincie, als toezichthouder van de VNOG, aanleiding zijn om maatregelen te nemen.
Preventief toezicht op het afsluiten van geldleningen behoort in laatste instantie tot de
mogelijkheden.
Renterisico vaste schuld
De renterisiconorm is een wettelijke norm die betrekking heeft op de vaste schuld. Vaste
schuld ontstaat wanneer leningen worden afgesloten met een rente typische looptijd van
één jaar of langer. De renterisiconorm zet decentrale overheden aan tot spreiding van
hun lening portefeuille en daarmee verlaging van het jaarlijks renterisico door hen te
verplichten aflossingen op geldleningen en momenten van renteherziening over toekomstige begrotingsjaren te verdelen. Het is aan de besturen van de decentrale overheden
zelf om binnen de renterisiconorm voor een bepaalde mate van spreiding te kiezen.
Berekening Renterisiconorm:
Begrotingstotaal 2020
Percentage
Renterisiconorm

: € 60,4 miljoen
: 20%
: € 12,1 miljoen afgerond

De risiconorm geeft aan dat jaarlijks maximaal € 12,1 miljoen van de vaste schuld in
aanmerking mag komen voor aflossing of renteherziening. De VNOG heeft in 2020 geen
leningen aangetrokken. Dit was mogelijk doordat terughoudend is omgegaan met uitgaven en door de heroriëntatie op de voorgenomen investeringen waardoor in 2019 en in
2020 slechts in beperkte mate gebruik werd gemaakt van de beschikbaar gestelde kredieten. Daarnaast was er sprake van een forse toename van de reserves binnen de
VNOG die als intern financieringsmiddel zijn aangewend. In het verslagjaar is voor een
bedrag van € 4,9 miljoen op de vaste schuld afgelost. In 2020 was geen sprake van ren-
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teherziening van de aangetrokken geldleningen. De VNOG heeft in 2020 dus ruimschoots
aan de renterisiconorm voldaan.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet bepaalt de maximale omvang van de externe korte geldpositie. Deze
zogenaamde netto vlottende schuld mag maximaal 8,2% bedragen van het totaal van de
jaarbegroting van de VNOG bij aanvang van het jaar. De totale omvang van de jaarbegroting 2020 van de VNOG bedroeg bij aanvang van het jaar 2020 circa € 60,4 miljoen.
De kasgeldlimiet bedraagt daarmee afgerond circa € 5 miljoen.
Onderstaand overzicht bevat de liquiditeitspositie in relatie tot de kasgeldlimiet, zoals
bedoeld in het "Uitvoeringsbesluit Financiering Decentrale Overheden.
Alle bedragen in onderstaand overzicht x € 1.000
Vlottende
Vlottende
Schulden
Middelen
Saldo
Gemiddeld
januari
219
5.182
-4.963
februari
0
6.092
-6.092
maart
1.450
6.856
-5.406
kwartaal 1
-5.487
april
587
8.483
-7.895
mei
0
6.674
-6.674
juni
739
7.586
-6.848
kwartaal 2
-7.139
juli
193
9.882
-9.688
augustus
367
7.290
-6.922
september
2.059
9.583
-7.524
kwartaal 3
-8.045
oktober
905
8.987
-8.082
november
891
9.033
-8.142
december
895
7.265
-6.370
kwartaal 4
-7.531

over=+/onder=schrijding limiet

-€ 10.441

-10.441

-€ 12.093

-12.093

-€ 12.999

-12.999

-€ 12.485

-12.485

Kasgeldlimiet VNOG:
€ 4.953.895,1
afgerond
€ 4.953.900
Begroot aan het begin van het jaar 2020
€ 60.413.355
conform artikel 2d van het uitvoeringsbesluit Financiering Decentrale Overheden
geldt voor een gemeenschappelijke regeling een percentage van
8,2%

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is de kasgeldlimiet in 2020 niet overschreden.
Schatkistbankieren
Met ingang van 1 januari 2014 heeft het Ministerie van Financiën het voor overheidslichamen verplichte schatkistbankieren ingevoerd. De VNOG is hierdoor verplicht om overtollige middelen in rekening-courant aan te houden bij het Ministerie van Financiën. Als
overtollig wordt aangemerkt alle middelen die een drempelbedrag overschrijden. Voor de
VNOG is het drempelbedrag voor 2020 bepaald op € 453.100. De VNOG legt in navolgende tabel verantwoording af over de wijze waarin in 2020 de regels over schatkistbankieren zijn nageleefd.
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Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar
(1)
Drempelbedrag
453
Kwartaal 1
Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
(2)
207
189
220
142
Rijks schatkist aangehouden middelen
(3a) = (1) > (2)
Ruimte onder het drempelbedrag
246
264
233
311
(3b) = (2) > (1)
Overschrijding van het drempelbedrag
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a)
Begrotingstotaal verslagjaar
60.413
Het deel van het begrotingstotaal dat
(4b)
60.413
kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
Het deel van het begrotingstotaal dat de
(4c)
€ 500 miljoen te boven gaat
(1) = (4b)*0,0075 +
(4c)*0,002 met een
Drempelbedrag
453
minimum van €250.000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1
Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Som van de per dag buiten 's Rijks
(5a)
schatkist aangehouden middelen
18.629
17.232
20.239
13.034
(negatieve bedragen tellen als nihil)
(5b)
Dagen in het kwartaal
90
91
92
92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
(2) - (5a) / (5b)
207
189
220
142
schatkist aangehouden middelen

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de VNOG in 2020 de regels voor het schatkistbankieren
volledig heeft nageleefd.
Renteberekening jaarrekening
Voor de kapitaallasten van kazernes zijn in 2020 evenals voorgaande jaren de afgesproken projectpercentages doorbelast. Deze projectpercentages zijn gebaseerd op de ten
behoeve van de financiering van de kazernes aangetrokken leningen. Aan de reguliere
VNOG investeringen is conform begroting in 2020 0,8% rente toegerekend.
Uitgezette externe gelden
In het treasurystatuut staat dat er drie soorten kortlopende gelden ingezet kunnen worden. Het gaat om de volgende instrumenten: callgeld (daggeld), kasgeldleningen & deposito’s en rekening-courantovereenkomsten.
De VNOG heeft een rekening-courant bij de BNG en drie rekeningen bij de ING. Met ingang van 1 januari 2014 heeft het Ministerie van Financiën het voor overheidslichamen
verplichte schatkistbankieren ingevoerd. De VNOG is hierdoor verplicht om overtollige
middelen in rekening-courant aan te houden bij het Ministerie van Financiën.
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4.4. COVID-19 paragraaf
Inleiding
In 2020 zijn de veiligheidsregio’s geconfronteerd met extra kosten in verband
met het bestrijden en beheersen van corona, dat geldt ook voor de VNOG. Op basis van
de Wet veiligheidsregio’s hebben de veiligheidsregio’s extra taken en opdrachten van de
minister gekregen. De meerkosten zijn door de veiligheidsregio’s declarabel bij het ministerie van VWS; toekenning declaratie hangt af van besluitvorming ministerie. Het ministerie heeft aangegeven dat zij bij haar besluitvorming het jaarresultaat van de veiligheidsregio zal meewegen; het is niet de bedoeling dat veiligheidsregio’s ‘verdienen’ aan
COVID-19. In juli 2020 zijn de uitgangspunten voor deze meerkostenregeling door het
ministerie bekend gemaakt en later verder uitgewerkt in een verantwoordingsinstructie,
die samen met de beroepsorganisatie van de accountants is opgesteld.
Werkwijze verantwoording
De verantwoording van de meerkosten vindt plaats via de jaarstukken. Het ministerie
heeft een verantwoordingsinstructie opgesteld waarin is toegelicht hoe de verantwoording in de jaarstukken verwerkt dient te worden en hoe de accountant de verantwoording beoordeeld. Op hoofdlijnen ziet dit er als volgt uit:
−
−
−
−

−

In het jaarrekening-gedeelte van de jaarstukken worden de meerkosten onder de
programmaverantwoording bij het betreffende programma, waar de meerkosten zijn
gemaakt, verwerkt.
Waar van toepassing zijn de meerkosten ook toegelicht bij de afwijkingen in het kader van de begrotingsrechtmatigheid.
In het jaarverslag-gedeelte van de jaarstukken wordt een COVID-19 paragraaf opgenomen. Hierin wordt alle relevante informatie over COVID-19 beschreven. Tevens
wordt hier de tabel (format) voor de verantwoording opgenomen.
De accountant geeft een controleverklaring af bij de jaarrekening, hiermee worden
ook de meerkosten vastgesteld. Er wordt geen aparte verklaring voor de meerkosten
afgegeven. Eventuele bijzonderheden met betrekking tot de meerkosten worden in
het accountantsverslag en/of de controleverklaring vermeld.
De definitieve jaarstukken van de veiligheidsregio worden inclusief de verantwoording
van de meerkosten en de controleverklaring - na vaststelling door het bestuur van de
veiligheidsregio - voor 1 september 2021 via de voorzitter van de veiligheidsregio
aangeboden aan het ministerie van VWS.

Gemaakte kosten
In 2020 heeft de VNOG als crisisorganisatie vanuit allerlei afdelingen inspanningen geleverd in de bestrijding van de coronacrisis. Deze inzet heeft kosten met zich mee gebracht. De portefeuillehouder en het bestuur zijn periodiek op de hoogte gebracht van
de ontwikkeling van de gemaakte kosten. Hierbij is onderscheid gemaakt in kosten die
(wellicht) declarabel zijn en kosten die de VNOG (net als iedere andere organisatie) voor
haar rekening neemt. Hierna volgt het overzicht van de kosten over 2020.
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Werkelijk 2020
lasten
Directie: Corona (COVID-19) spoeduitgaven
Bedrijfsvoering Corona (COVID-19) spoeduitgaven
Corona (COVID-19) PCR-test

baten

GGDnog

Zorgverze
keraars

Toezicht en
handhaving
VWS

Kosten crisisorganisatie

3.802
243.712

1.769
-115.591

60.830

54.761

-115.591

301.390

301.390
-41.337

41.337

Zorghotel Apeldoorn (COVID-19)

38.841

-36.889

36.889

Zorghotel Kwetsbare Doelgroepen Apeldoo (COVID-19)

18.210

6.421
1.953
18.210

8.631

-8.631

82.204

-82.204

Toezicht en handhaving Covid-19 maatregelen

196.931

-196.931

Crisisbeheersing Corona (COVID-19) spoeduitgaven

116.371

116.371

525

525

Crisisbeheersing Juridische kosten Covid-19
Incidentbestr Corona (COVID-19) spoeduitgaven
GHOR Corona (COVID-19) spoeduitgaven
MON Corona (COVID-19) spoeduitgaven
TOTAAL

9.153

1.769

47.757

Testlocaties Covid-19

Kosten 1,5
Gedeclareerde
meter
personeelssamenleving
kosten
(tlv VNOG)

3.802

Zorghotel Almen (COVID-19)

Zorghotel Gaanderen (COVID-19)

te
declareren
bij

252.865

Gedeclareerde personeelslasten COVID-19
Brandweeronderst Corona (COVID-19) spoeduitgaven

waarvan al
gedeclareerd bij

8.631
82.204
196.931

20

20

29.331

29.331

27
1.098.676

27
-481.583

143.034

141.617

196.931

389.939

-115.591

342.745

Teststraten en vaccinatielocaties
Personeel van de VNOG heeft werkzaamheden verricht voor deze locaties en de VNOG
heeft ook kosten gemaakt. Deze zijn gedeclareerd bij de GGD-NOG en ontvangen.
Zorghotels
Bij de zorgverzekeraars (via de zorgaanbieders) zijn de gemaakte kosten voor de zorghotels in rekening gebracht. Vanuit één van de zorgaanbieders wordt het 4 e kwartaal
2021 genoemd als betaaldatum. Dit is een risico.
Crisisorganisatie
De kosten die voor de crisisorganisatie zijn gemaakt, kunnen declarabel zijn. Het gaat
hierbij om kosten voor inhuur van personeel voor communicatie, Duits-Nederlandse samenwerking, juridisch adviseurs, personeel van gemeenten, huur meubilair crisisorganisatie, extra kosten techniek AB-vergaderingen.
Toezicht en handhaving
In december 2020 is in het AB besloten dat de VNOG voor de gemeenten toezicht en
handhavingscapaciteit organiseert via externe bedrijven. Bij de besluitvorming in december door het AB is ervan uitgegaan (brief minister De Jonge 28-9-2020), dat deze kosten
konden worden gedeclareerd bij het ministerie van VWS. Voornemen is deze kosten ook
daadwerkelijk te declareren.
Kosten eigen organisatie (incl. gedeclareerde pers. kosten)
Dit zijn kosten die iedere organisatie heeft moeten maken in het kader van deze pandemie zoals desinfectiemiddelen, spatschermen, etc. Deze kosten zijn niet declarabel en
draagt de VNOG zelf.
Tabel voor de verantwoording van de gemaakte kosten aan VWS
Vanuit het ministerie van VWS is een tabel ontvangen, die gebruikt moet worden om
kosten te declareren en ook moet worden opgenomen in de jaarstukken. In deze tabel
moeten de meer- en minderkosten met elkaar worden verrekend. Hierna volgt de ingevulde tabel. Bij de meerkosten zijn de kosten voor de crisisorganisatie opgenomen en de
kosten voor toezicht en handhaving. Bij de minderkosten dat deel van het overschot in
de jaarrekening dat ongeveer kan worden toegerekend aan de COVID-19 pandemie.
Doordat de VNOG veel meer minderkosten dan meerkosten heeft gemaakt, komt hier
een negatief saldo uit.
De VNOG is van mening dat de kosten voor toezicht en handhaving wel kunnen worden
gedeclareerd, omdat het hier geen kosten van de eigen crisisorganisatie betreft, maar de
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inhuur van derden voor handhaving en toezicht. In de jaarrekening is opgenomen dat
deze kosten (€ 196.931) bij het ministerie worden gedeclareerd.
Tabel verantwoording
Kostensoort
Coronahotels/centra
gedeclareerd via
zorginstellingen bij
zorgverzekeraars; nog niet
ontvangen
Inkoop en distributie PBM
Overige specifieke
meerkosten
Overige Meerkosten

Opgave kosten
€ 141.617
-€ 141.617
€0
€0

Brandweerzorg
repressie/incidentbestrijding
Meldkamer
ROC (opleidingen)
GHOR

€ 29.331

Preventie
Crisisbeheersing &
rampenbestrijding
Risicobeheersing

€ 116.896

Bevolkingszorg
Bedrijfsvoering
Subtotaal
Overige taken/activiteiten
Subtotaal
Minder opbrengsten
(verrekend met minder
kosten)
Brandweerzorg
repressie/incidentbestrijding

€ 243.712 *
€ 389.939 **
€ 196.931 ***
€ 586.870

-€ 3.750.000

Meldkamer
ROC (opleidingen)
GHOR
Preventie
Crisisbeheersing &
rampenbestrijding
Risicobeheersing
Bevolkingszorg
Bedrijfsvoering
Overige taken/activiteiten
Subtotaal
Totale kosten 2020

€ -3.750.000 ****
-3.163.129,81

*Inclusief kosten bestuur
** Kosten crisisorganisatie, wachtend op definitief besluit op al dan
niet declareren door bestuur; niet als bate opgenomen
*** Toezicht en handhaving, als gedeclareerd opgenomen in de
jaarrekening. Hier tegenover staan niet directe minderkosten van de
organisatie.
**** 3,5 tot 4 mln
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4.5. Paragraaf Bedrijfsvoering
Inleiding
De paragraaf Bedrijfsvoering is een voorgeschreven onderdeel en is bedoeld om de bedrijfsvoering toe te lichten. In de VNOG begroting is vanaf 2016 het separate programma
‘7. Bedrijfsvoering’ opgenomen. Voor de behaalde doelstellingen en uitgevoerde activiteiten op dit programma wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Deze paragraaf gaat in op diverse andere onderwerpen binnen de bedrijfsvoering.
Werkkostenregeling
Doordat de verhouding tussen de omvang van de totale loonsom en hoeveelheid personeel bij de VNOG scheef ligt door het grote aantal vrijwilligers, is over het algemeen een
eindheffing vanwege de Werkkostenregeling (WKR) onvermijdelijk. Om vroegtijdig inzicht
te krijgen op de ontwikkeling van de WKR, berekent de VNOG met ingang van 2017 ieder
kwartaal de cumulatieve effecten van de WKR per afdeling. Op die manier kan worden
bezien of er een eindheffing vanwege de WKR dreigt, of bijsturing mogelijk is en kunnen
bijsturingsacties worden genomen. Deze maatregel heeft sinds 2017 effect. De eindheffing is de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald.
Eindheffing Werkkostenregeling
2016

288.000

2017

61.000

2018

71.000

2019

36.000

2020

38.000

Eenmalige veranderkosten Toekomstvisie
De eenmalige veranderkosten vanuit de Toekomstvisie betreffen onder andere de organisatieontwikkeling en informatievoorziening.
Wat betreft de organisatieontwikkeling het volgende. De directeur heeft een bestuursopdracht gekregen om een toekomstbestendige organisatie te vormen die veiligheid en
zorg biedt aan de burgers. De bestuursopdracht bestaat uit twee onderdelen. Het eerste
deel is uitgewerkt in de reader voor de bestuurlijke tweedaagse van september 2019 en
heeft geleid tot de Toekomstvisie, die vastgesteld is op 15 januari 2020. Het tweede deel
omvat de inrichting, cultuur en aansturing van de organisatie (organisatieontwikkeling).
Het dagelijks bestuur heeft voor dit tweede deel van de opdracht het besluit genomen tot
aanpassing van de organisatie. Daarbij is besloten om de organisatie en medewerkers te
ontwikkelen door middel van een organische veranderaanpak. Dit betekent een veranderaanpak waarbij - in nauwe samenwerking met de medewerkers en de OR - stapsgewijs veranderingen in de organisatie worden aangebracht; dit met rechtspositionele
waarborgen. Hiervoor is een aangepast sociaal statuut vastgesteld op 13 februari 2020.
De VNOG ziet dit proces als een reis, een expeditie, waarin we met elkaar onze organisatievisie vorm en inhoud geven. Samen werken we aan de koers en daar waar nodig sturen we onze koers bij. Aan het einde van dit traject (in 2022) zijn bijvoorbeeld de knelpunten op het gebied van aansturing, eenheid en integraal denken in het managementteam verholpen. Daarbij leggen wij een fundament onder onze toekomst.
Na de voorbereidingen is vanaf de zomer van 2020 de uitvoering van de organische veranderaanpak (met de naam ‘De Expeditie’) gestart. Daarbij werkt de VNOG aan de herinrichting van de organisatiestructuur en verkleining van het MT, waardoor meer verbinding ontstaat. Er wordt onderzocht welke functies en welke leidinggevenden de organisatie hierbij nodig heeft. Inmiddels zijn alle toekomstige leidinggevenden bekend. Met alle
medewerkers worden talentgesprekken (ontwikkelgesprekken) en functieverkenningsgesprekken gevoerd, met als doel: een juiste match tussen medewerker en functie. De collega’s die in de nieuwe organisatie een leidinggevende rol krijgen, worden gesteund met
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een leiderschaps-ontwikkeltraject. Zelfkennis (leidinggevenden krijgen een ontwikkelassessment en kennen hun Insights-profiel), reflectief vermogen en vaardigheidstraining
helpen bij het versterken van de noodzakelijke vaardigheden. Bij al deze activiteiten
worden externe trainers ingezet. Drie medewerkers zijn geaccrediteerd voor het opstellen en toelichten van Insights Discovery profielen en om teams te faciliteren bij hun ontwikkeling.
Tenslotte is ook het project ‘werken aan duurzame inzetbaarheid’ gestart. Samen met de
medezeggenschap is beleid vastgesteld. De VNOG gebruikt het ‘Huis van Werkvermogen’
als metafoor voor de duurzame inzetbaarheid. De inspanningen leiden tot bewustwording
van de elementen die de langdurige inzetbaarheid bevorderen. Op de ‘begane grond’ van
het Huis wordt gewerkt aan vitaliteit met als nulmeting een Health Check voor alle medewerkers. Op de ‘eerste verdieping’ is aandacht voor leren, (loopbaan)ontwikkeling en
mobiliteit. Het werkvermogen wordt ook beïnvloed door o.a. de organisatie van het werk,
het leiderschap en het werken volgens de kernwaarden. Hieraan wordt gewerkt op de
‘tweede en derde verdieping’ van het Huis van Werkvermogen.
Een ander onderdeel van de eenmalige veranderkosten van de Toekomstvisie betreft de
informatievoorziening. Team Informatie heeft in 2020 aanvullende werkzaamheden verricht om ervoor te zorgen dat de digitale operationele informatiekaarten die met QGIS
zijn gemaakt op Memex worden getoond. Het werk zat hem deels in infrastructuur: het
inregelen van QGIS routes à Memex. En het andere deel betrof de gebruikersvriendelijke
toonbaarheid van de informatie.
Voor de veranderkosten is bij vaststelling van de Toekomstvisie incidenteel € 1.040.000
beschikbaar gesteld, waarvan € 840.000 + 2 x € 50.000 aanvulling uit het opleidingsbudget = € 940.000 voor ‘De Expeditie’. Mede door corona zal het traject van de Expeditie naar verwachting doorlopen tot de zomer van 2022.
De in 2020 gemaakte veranderkosten staan in navolgende tabel:

Totaal beschikbaar budget éénmalige
veranderkosten Toemomstvisie:
Leiderschapsprogramma:
Ontwikkel- en loopbaanadvies
Duurzaam inzetbaarheid

1.040.000
-150.413
-13.749
7.543

Personele kosten

-93.987

Projectleiding administratieve processen

-11.100

Informatievoorziening
Totaal gerealiseerd in 2020
Restant budget

-40.000
-301.706
738.294

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
In de periode van 2017 t/m 2018 is er een gedegen Risico-inventarisatie en -evaluatie
(RI&E) uitgevoerd, bestaande uit een ‘warme’ RI&E (voor de repressieve medewerkers),
de ‘koude’ RI&E (voor alle 56 kazernes en werklocaties), een ‘natte’ RI&E (voor waterongevallen) en enige ‘specialistische’ RI&E’s. Verder heeft een werkbelevingsonderzoek
plaatsgevonden voor het vaste kantoorpersoneel. In 2019 werd het RI&E rapport definitief.
In 2019 is een Plan van Aanpak opgesteld, om de actiepunten uit het RI&E rapport uit te
voeren. In de loop van 2019 heeft er een tussentijdse actualisatie van actiepunten
plaatsgevonden. Daaruit bleek dat er van de 292 openstaande actiepunten uit de ‘warme’
RI&E er 57 in uitvoering waren en 91 actiepunten inmiddels waren afgerond. Begin 2020
stonden nog circa 150 actiepunten open. De coronacrisis heeft in 2020 gevolgen gehad
voor de uitvoering hiervan. Bepaalde acties zijn getemporiseerd, andere konden worden
meegenomen in lopende projecten.
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Zo zijn in 2020 diverse projecten opgestart zoals bijv. vervanging ademluchtapparatuur,
blusvoertuigen, Logistiek 2.0, WTS-500, Materieel & Materiaal, telematica & innovatie,
etc. Bij deze projecten is het Arbo-team in de werkgroepen betrokken en worden voor de
diverse onderwerpen de actiepunten uit de RI&E bij de nieuwe ontwikkelingen geïntegreerd. Na het afronden van deze projecten zal dit een substantiële bijdrage leveren aan
het afronden van de nu nog openstaande actiepunten in de RI&E.
Verzekeringen
Vanwege de coronacrisis hebben veel activiteiten een tijd lang stil gelegen. Als gevolg
daarvan zijn er ook minder schades geweest dan voorgaande jaren wat tot uiting komt in
de cijfers van de schadeafwikkeling. Hieronder zijn enkele cijfers hieromtrent over het
jaar 2020 opgenomen. Het betreft het aantal dossiers dat in behandeling is genomen bij
onze verzekeraars:
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

Ongevallen: 6 dossiers, variërend in financiële omvang.
Eigendommen: 2 dossiers boven de € 500. Er zijn 11 dossiers met gevallen onder de € 500. Alle dossiers
zijn voor eigen rekening van de VNOG
Aansprakelijkheid richting derden: 4 dossiers
Rechtsbijstand: geen dossiers
Instrumenten: geen dossiers
Werkmateriaal: 1 dossier
Brandverzekering: 2 dossiers
Wagenpark: Totaal 29 dossiers:
o
Schadeclaim tussen: € 0 – € 5.000: 25
o
Schadeclaim tussen: € 5.000 – € 10.000: 2
o
Schadeclaim tussen: € 10.000 – € 25.000: 2
o
Schadeclaim: > € 25.000: 0
Wagenpark, specificatie: 0 dossier met letsel, 19 claims Casco, 11 claims WA, 3 (nog) geen claim: Totaal
29 schadedossiers.
Uitkeringen dossiers ouder dan 2020: 3 dossiers aansprakelijkheid, 6 dossiers ongevallen, 5 dossiers eigendommen, diverse dossiers wagenpark (betalingen en ontvangsten)

Ransomeware aanval VNOG 12 september 2020
Op 12 september 2020 is de VNOG getroffen door gijzelsoftware. Door deze aanval zijn
interne systemen geraakt en werden met name de kantoorprocessen ernstig verstoord.
Missie-kritische processen zoals C2000, meldkamerprocessen en inzetprocessen voor de
brandweer hebben continue gefunctioneerd. De veiligheid van personeel en burgers in de
VNOG zijn dan ook niet in het geding geweest. Dat geldt ook voor de rol van de veiligheidsregio bij de bestrijding van het coronavirus. In nauwe samenwerking met zowel
publieke als private partners is succesvol gewerkt aan spoedig herstel. In verband met
de aanval zijn diverse incidentele en structurele kosten gemaakt zoals hierna in de tabel
aangegeven.
Kosten ransomeware aanval 2020
Inhuur diensten

2020
204.600

2021
0

2022
0

2023
0

2024
0

Inkoop producten

35.270

152.842

144.930

51.180

51.180

server/hardware

47.730

15.910

15.910

15.910

Back - up omgeving.

32.000

6.400

6.400

6.400

6.400

licentiekosten voor 5 jaar

28.870

28.870

28.870

28.870

28.870

inzet expert op achtergrong voor 12 maanden

44.242

93.750

13.000

0

0

0

0

370.442 144.930

51.180

51.180

35.270

Inkoop ondersteunende producten ( oa reis- en verblijfskosten)

Totaal

Inhuur van diensten en ondersteunende producten zijn incidentele kosten. Voor de kosten van server en back-up omgeving zijn kredieten voor 2020 aangevraagd. Afschrijving
start in 2021. De licentiekosten en kosten van experts zijn verspreid over de desbetreffende jaren. Dekking van de kosten komt voor de jaren 2020 en 2021 uit de post Onvoorzien. De kosten vanaf 2022 e.v. zijn in de Kadernota 2022 meegenomen als autonome ontwikkeling.
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4.6. Paragraaf Verbonden partijen
Inleiding
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de
Veiligheidsregio een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Voor de VNOG is alleen de
‘gemeenschappelijke regeling Meldkamer Oost Nederland (MON)’ een verbonden partij.
Meldkamer Oost Nederland (MON)
Twee leden van het algemeen bestuur VNOG nemen deel in het algemeen bestuur van de
MON. Tot 1 januari 2020 bestond de financiële bijdrage bestaat uit een voorschot dat
tweemaal per jaar werd voldaan. De financiële middelen die beschikbaar worden gesteld
zijn niet verhaalbaar in het geval de MON haar financiële verplichtingen niet nakomt. De
VNOG zorgt samen met de Veiligheidsregio IJsselland, de districten NOG en IJsselland
binnen de politie-eenheid Oost en de vergunninghouders ambulancezorg in de regio’s
NOG en IJsselland voor de financiering van de MON.
Relatie met doelstelling
Volgens de Wet veiligheidsregio’s is het bestuur van de Veiligheidsregio verantwoordelijk
voor het instellen en in standhouden van een gemeenschappelijke meldkamer.
Beleidsvoornemens / ontwikkelingen
Het invoeren van de Landelijke Meldkamer Samenwerking met tien locaties in Nederland
(waaronder Apeldoorn) zorgt voor een grote impact. Voor de MON betekent dit dat het
beheer en de bedrijfsvoering van de meldkamer per 1 januari 2020 is ondergebracht bij
het verbijzonderde deel van de politieorganisatie LMS. Dit houdt ook in dat de Veiligheidsregio ingaande 1 januari 2020 hiervoor geen bijdrage meer aan de MON verschuldigd is. Over 2020 heeft de VNOG dus geen bijdrage aan de MON betaald. Het positief
resultaat over 2019 groot € 411.141 is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet terugbetaald aan de deelnemers maar is toegevoegd aan de algemene reserve van de MON.
Dit om onverwachte kosten tussen 1 januari 2020 en het moment van opening van de
nieuwe meldkamer Oost 5 (naar verwachting eind 2022) te kunnen dekken.
Het bestuurlijk belang
J.N. Rozendaal DB lid MON.
A.J.M. Heerts DB lid MON.
Het financieel belang
Bijdrage 2020: € nihil
Omvang Eigen- Vreemd vermogen MON
Eigen vermogen:
1-1-2020: € 411.141
Vreemd vermogen:
1-1-2020: € 336.029

31-12-2020: € 411.141
31-12-2020: € 0

De omvang van het verwachte resultaat 2020 voor de MON bedraagt € 0.
Wel bestuurlijk belang, maar geen financieel belang
Het verdient de aanbeveling om in deze paragraaf ook die partijen te noemen waar de
VNOG wel een bestuurlijk belang in heeft, maar geen financieel belang. Naar de letter
zijn dit daardoor geen formele ‘verbonden partijen’. Voor de VNOG zijn dit het IFV en de
BOGO, VBC en SAMIJ:

−

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is een bij wet opgericht zelfstandig
bestuursorgaan (ZBO). Een ZBO is een bestuursorgaan van de centrale overheid
dat bij de wet, krachtens de wet bij algemene maatregel van bestuur of krachtens de
wet bij ministeriële regeling met openbaar gezag is bekleed, en dat niet hiërarchisch
ondergeschikt is aan een minister. De positie van het IFV is vastgelegd in de
Wet veiligheidsregio's. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's vormen samen
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−

−

het algemeen bestuur van het IFV. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en
werkzaamheden die het IFV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregio’s. Het
bestuur stelt jaarlijks de begroting met bijbehorend jaarplan, de jaarrekening en het
jaarverslag vast en eens per vier jaar een meerjarenbeleidsplan. Hiermee bepaalt het
bestuur de ambitie van het IFV. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor concrete
zaken als het certificeren van aanbieders van brandweeropleidingen. In de kaderwet
ZBO’s wordt geregeld dat het besluit tot vaststelling van de begroting de goedkeuring
behoeft van de Minister. Eveneens wordt geregeld dat het besluit tot vaststelling van
de jaarrekening de goedkeuring van de Minister behoeft. Indien gedurende het jaar
aanmerkelijke verschillen ontstaan of dreigen te ontstaan tussen de werkelijke en de
begrote baten en lasten dan wel inkomsten en uitgaven, doet een ZBO daarvan
onverwijld mededeling aan de Minister.
De stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (BOGO) ontwikkelt en
verzorgt brandweeropleidingen in opdracht van zes veiligheidsregio’s. Het algemeen
bestuur bestaat uit drie burgemeesters en de zes regionaal commandanten /
directeuren van de aangesloten veiligheidsregio’s. In principe is de stichting zelf
aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. De bijdrage aan de BOGO is
direct gekoppeld aan het soort en aantal afgenomen opleidingen.
De VNOG neemt deel aan het VBC (Veluws Bosbrandweer Comité) en SAMIJ
(Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied).
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4.7. Toekomstparagraaf
Op 15 januari 2020 heeft het algemeen bestuur een Toekomstvisie voor de VNOG vastgesteld met bijbehorende Opdrachten om deze visie te realiseren. In het voortraject van
de totstandkoming van de Toekomstvisie zijn de raden nauw betrokken geweest. De Opdrachten moeten in de periode 2020–2026 worden uitgevoerd. De VNOG heeft hiervoor
een planning gemaakt. De Toekomstvisie vormt de basis van elke komende begroting en
de uit te voeren Opdrachten zijn vanaf 2021 integraal in de begroting verwerkt; de Opdrachten zijn daarin opgenomen bij de betreffende programma’s.
De Toekomstvisie beoogt op hoofdlijnen het volgende te realiseren:
− De VNOG is dé organisatie in de regio voor samenwerking aan veiligheid. Het is een
operationele organisatie, die bij een crisissituatie of ramp nu en in de toekomst garant staat voor professionele hulpverlening aan inwoners en bezoekers van de regio.
− De VNOG is een regio waar veilig en gezond gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan
worden. De VNOG speelt in op demografische en maatschappelijke ontwikkelingen die
van invloed zijn op hedendaagse en toekomstige veiligheidsrisico’s. De VNOG is een
toekomstbestendige veiligheidsregio.
− De VNOG richt zich op:
▪ Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises
(maatschappelijke opdracht)
▪ Zelfredzaam en risicobewust
▪ Vakbekwaam en deskundig
▪ Sterke informatiepositie
▪ Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers (randvoorwaarde)
Dit zijn de Opgaven van de VNOG. De Opgaven komen als rode draad in de komende
opgavegerichte begrotingen steeds weer terug. De doelstellingen op de programma’s
in de programmabegroting zijn gerelateerd aan de Opgaven en in de begroting zijn
ook indicatoren opgenomen, waarmee de prestaties op de Opgaven/doelstellingen lopende het jaar periodiek worden gemeten.
− De VNOG werkt met compacte en slagvaardige posten met goed getrainde vrijwilligers vanuit een versterkte informatiepositie.
− Dit alles moet leiden tot een solide veiligheidsregio voor de lange termijn.
Het regionaal beleidsplan 2021-2024 vormt het strategische beleidskader voor de VNOG
en beschrijft de koers voor de komende vier jaar. Deze koers sluit één op één aan op de
Toekomstvisie. Het beleidsplan is daarmee te zien als de verdere (detail) uitwerking van
de Toekomstvisie. Het beleidsplan is op 10 december 2020 door het algemeen bestuur
vastgesteld.
Uit de Toekomstvisie volgen intensiveringen op bepaalde beleidsterreinen (bijv. beter
geoefend personeel), maar er zijn ook structurele besparingen (bijv. ‘minder rubber en
metaal’). Aan het einde van de looptijd van de Toekomstvisie, in 2027, wordt er per saldo structureel ruim 5 ton bezuinigd ten opzichte van de gerepareerde begroting 2019.
Daarnáást zijn begin 2020 aanvullende efficiencymogelijkheden gezocht en gevonden. De
besparingen zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2021-2024.
De komende jaren kunnen externe autonome ontwikkelingen en nieuw beleid (bijvoorbeeld als gevolg van gewenste aanvullende dienstverlening vanuit de gemeenten, het
Rijk of het VNOG bestuur) leiden tot kostenstijgingen, die een stijging van de gemeentelijke bijdragen tot gevolg kunnen hebben. Als dit soort ontwikkelingen zich voordoen,
zullen die, als gebruikelijk, éérst in de Kadernota’s worden geschetst, zodat daar dan
besluitvorming over kan plaatsvinden.
Uitvoering Toekomstvisie-Opdrachten in 2020
Zoals aangegeven is het document Toekomstvisie-Opdrachten op 15 januari 2020 vastgesteld. De programmabegroting 2020 was al in juni 2019 opgemaakt en daarom staan
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de Toekomstvisie en de Opdrachten nog niet in de begroting 2020. Vanaf de begroting
2021 is dat wel het geval. De voortgang in 2020 op de Toekomstvisie-Opdrachten wordt
hierna op hoofdlijnen beschreven. Het document Toekomstvisie-Opdrachten bestaat uit
58 punten. De punten 1 t/m 20 bevatten de Toekomstvisie, de punten 21 t/m 58 zijn de
Opdrachten om deze Toekomstvisie te realiseren. De Opdrachten moeten in de periode
2020–2026 worden uitgevoerd.
Inmiddels zijn 13 Opdrachten afgerond. Verder is een aantal Opdrachten die gepland
waren om te starten in 2020, ook daadwerkelijk in gang gezet en de uitvoering hiervan
loopt (9). Een aantal Opdrachten is gestart, maar heeft vertraging opgelopen, voornamelijk als gevolg van de coronacrisis (11), sommige opdrachten hebben een achterstand
(2). Bijlage 2 geeft een gedetailleerd overzicht van de stand van alle Opdrachten.
Voor een paar Opdrachten is een alternatieve oplossing gevonden om hun voortgang
toch te borgen. Zo is de planning binnen de Opdracht voor versterking van de vakbekwaamheid omgedraaid. Trainingen in het kader hiervan konden vanwege corona niet
plaatsvinden, maar de verbouwing van de vakbekwaamheidspleinen kon wel doorgaan.
Dus is de verbouwing naar voren gehaald en volgen trainingen later.
De Opdracht rondom het materieel loopt. Alle posten zijn geïnformeerd over de wijzigingen de komende jaren. Als gevolg van het nieuwe spreidingsplan gaan voertuig en verdwijnen, maar er vindt ook reguliere vervanging plaats en er komen nieuwe voertuigen.
De postcommandanten zijn eind april veelal via digitale vergaderingen bijgepraat over
de mutaties op hun post, zodat voor ieder helder is in welk jaar welke mutatie (afstoting, vervanging of aanschaf) gaat plaatsvinden. Er is een folder gedeeld waarin per post
de mutaties per jaar zijn weergegeven. Als een mutatie aanstaande is, worden de details
nader met de betrokken post besproken. Voor de aanschaf van nieuwe voertuigen zullen
klankbordgroepen worden gevormd. In deze klankbordgroepen zijn alle 56 brandweerposten vertegenwoordigd.
Voor de aanschaf van de nieuwe blusvoertuigen hebben de eerste bijeenkomsten van de
klankbordgroepen plaatsgevonden. De vertegenwoordigers hebben vanuit hun post een
‘wensenlijst’ voor de nieuwe blusvoertuigen gemaakt, deze toegelicht en onderling bediscussieerd. De klankbordgroepen gaan in de komende maanden hun advies en mening
vormen over onder andere de bepakkingslijst en de benodigde middelen op de blusvoertuigen. Tot aan maart 2021 komen de groepen naar verwachting nog zo’n 4 à 5 keer
(digitaal) bij elkaar. Het streven is om voor de zomer 2021 bekend te hebben welke leverancier de nieuwe blusvoertuigen voor de VNOG gaat bouwen.
De Opdracht voor de organisatieontwikkeling is conform planning gestart, onder de noemer ‘De Expeditie’, zie voor een toelichting de paragraaf Bedrijfsvoering (4.5).
Van een aantal Opdrachten die de invulling van bepaalde vacatures in 2020 bevatten, is
het niet gelukt om de werving voor eind 2020 af te ronden. Aangezien de bijbehorende
middelen vanaf vaststelling van de Toekomstvisie wel volledig beschikbaar waren, ontstaat hierdoor een financieel voordeel.
Het is op dit moment nog te vroeg om te zeggen of door de vertraging in 2020 de einddatum van de Toekomstvisie-Opdrachten (2026) voor bepaalde Opdrachten mogelijk
niet gehaald gaat worden. VNOG doet zijn best om in 2021 e.v. de vertragingen uit 2020
in te gaan lopen. Periodiek wordt het bestuur geïnformeerd over de voortgang.
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II. Jaarrekening
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5. Balans per 31 december 2020
ACTIVA
ultimo 2020

ultimo 2019

46.557.032

45.694.260

46.557.032

45.694.260

164.310

157.184

7.265.431

5.961.172

159.809

66.835

7.589.550

6.185.190

39.425

36.943

1.653.652

519.113

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
investeringen met een economisch nut
Totaal materiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

Uitzettingen < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen in 's Rijks schatkist < 1 jaar
Rekening courant verhouding met Rijk
Overige vorderingen
Totaal Uitzettingen < 1 jaar

Liquide middelen

Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen van
Overige Nederlandse Overheidslichamen
Overige nog te ontvangen bedragen

119.652

Vooruitbetaalde bedragen

926.369

1.074.381

Totaal Overlopende activa

2.699.673

1.593.494

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

10.328.648

7.815.628

56.885.680

53.509.887

TOTAAL ACTIVA
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PASSIVA
ultimo 2020

ultimo 2019

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

4.929.382

4.148.482

Algemene reserve

1.135.114

400.896

VASTE PASSIVA

Eigen Vermogen

Bestemmingsreserves
Totaal Eigen Vermogen

Voorzieningen

8.481.358

3.239.767

14.545.854

7.789.146

1.429.166

944.024

33.028.378

32.756.187

Vaste schulden > 1 jaar
Onderhandse lening binnenlandse banken en
overige financiële instellingen
Onderhandse lening van openbare lichamen

5.213.043

Totaal Vaste schulden > 1 jaar

33.028.378

37.969.230

TOTAAL VASTE PASSIVA

49.003.398

46.702.400

895.209

786.624

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden < 1 jaar
Banksaldi
Overige schulden

1.274.988

782.639

2.170.197

1.569.264

80.090

74.051

5.631.995

5.164.173

Totaal Overlopende passiva

5.712.085

5.238.223

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

7.882.282

6.807.487

Totaal Netto vlottende schulden < 1 jaar

Overlopende passiva
Vooruit ontvangen bedragen van Europese en
Nederlandse overheidslichamen
Overige vooruit ontvangen bedragen
Overige overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

56.885.680
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6. Overzicht van baten en lasten
Programma

Begroting
2020

Begroting na
wijziging
2020

Realisatie
2020

Verschil
2020

Baten
01 Programma Risicobeheersing

295.746

113.526

283.703

170.177

14.640

85.640

600.388

514.748

1.307.288

1.739.388

2.072.626

333.238

0

0

61.500

48.000

42.734

-5.266

1.282.756

639.366

751.815

112.449

5.100

5.100

43.587

38.487

0

0

50.112.034

54.290.038

54.376.629

86.591

02 Programma Incidentbestrijding
03 Programma Brandweerondersteuning
04 Programma Crisisbeheersing
05 Programma GHOR
06 Programma MON
07 Programma Bestuur en Bedrijfsvoering
08 Programma Directie, Control en Staf
09 Algemene Dekkingsmiddelen
10 Programma Brandweerkazernes in eigendom en overgangsrecht
Totaal Baten

-

-

3.093.403

3.233.403

4.108.448

875.045

56.172.467

60.154.461

62.279.929

2.125.468

Lasten
01 Programma Risicobeheersing

4.704.700

4.475.700

4.608.107

-132.407

02 Programma Incidentbestrijding

11.948.507

13.521.908

11.634.929

1.886.979

03 Programma Brandweerondersteuning

18.170.691

19.301.822

17.105.616

2.196.206

04 Programma Crisisbeheersing

1.293.900

1.381.800

1.238.776

143.024

05 Programma GHOR

1.549.000

1.695.770

1.488.010

207.760
-152.123

06 Programma MON

2.673.960

1.733.166

1.885.289

10.967.900

12.559.620

12.464.064

95.556

741.850

753.250

577.485

175.765

09 Algemene Dekkingsmiddelen

1.341.556

1.595.892

412.497

1.183.395

10 Programma Brandweerkazernes in eigendom en overgangsrecht

3.093.403

3.233.403

4.108.448

-875.045

56.485.467

60.252.331

55.523.220

4.729.111

-313.000

-97.870

6.756.708

-6.854.578

313.000

1.471.500

981.296

-490.204

1.373.630

2.808.622

-1.434.992

313.000

97.870

-1.827.327

1.925.197

0

0

4.929.382

-4.929.382

07 Programma Bestuur en Bedrijfsvoering
08 Programma Directie, Control en Staf

Totaal Lasten

Totaal saldo baten en lasten

Mutaties reserves
Onttrekkingen
Toevoegingen
Saldo reserves

Resultaat

Begrotingsrechtmatigheid
De jaarrekening 2020 sluit met een voordelig saldo. Op het begrotingsprogramma Bedrijfsvoering is sprake van een overschrijding, die door de crisisorganisatie COVID-19 en
de hack wordt verklaard. Gelet op het onvoorspelbare karakter van de uitgaven is voor
de crisisorganisatie rond COVID-19 besloten geen begrotingswijziging te maken. Dit is
wel gebeurd voor de zorghotels en voor toezicht en handhaving. Via de financiële verkenningen en tussentijds is het algemeen bestuur op de hoogte gehouden van de activiteiten en van de financiële gevolgen.
Op 26 februari 2021 is van de Commissie BADO (Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale
Overheden) een notitie verschenen, die o.a. handelt over de wijze waarop decentrale
overheden de financiële en beheersmatige aspecten rond de COVID-19 in de jaarstukken
moeten verantwoorden. Op de VNOG is de volgende passage van toepassing:
“De gemeenteraad/provinciale staten/algemeen bestuur is tijdig geïnformeerd over de
COVID-19 -effecten op de financiële huishouding, maar dit heeft, al dan niet bewust, niet
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geleid tot begrotingswijzigingen: de overschrijdingen zijn onrechtmatig en tellen mee in
de oordeelsvorming voor de jaarrekening als geheel.”
Omdat de VNOG weliswaar op één programma een begrotingsoverschrijding als gevolg
van COVID-19 kent, waarvoor uit hoofde van het voorzichtigheidsbeginsel bewust geen
bate is genomen, maar overigens door COVID-19 aanzienlijk hogere minder-uitgaven in
de jaarrekening heeft verantwoord, lijkt het een alleszins houdbare stelling, dat hier van
een overschrijding van de jaarrekening als geheel, en dus van een begrotingsonrechtmatigheid geen sprake is.
In het programma 6 MON is een kleine overschrijding als gevolg van de kosten van een
de opgenomen kosten van een mobiliteitsregeling voor een medewerker.
Ook op programma 10 ‘Brandweerkazernes in eigendom en overgangsrecht’ is sprake
van een begrotingsoverschrijding. Deze wordt echter 1:1 afgerekend (in lijn met het beleid) met de betreffende gemeenten, zodat dit geen rechtmatigheidsprobleem oplevert.
De in het jaarverslag toegelichte activiteiten passen binnen de inhoudelijke doelstellingen
van de VNOG, zoals die in de begroting 2020 zijn geformuleerd. Dit lijkt niet te gelden
voor de zorghotels en voor toezicht en handhaving; deze zijn echter begroot en hier
staan inkomsten tegenover.
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6.1. Verklaring resultaat 2020 op hoofdlijnen
Het positief jaarresultaat 2020 bedraagt € 4.929.000. Hieronder zijn de grootste verschillen tussen de begroting 2020 (na wijzigingen) en de realisatie toegelicht. Deze is zoals
gebruikelijk opgesteld voor de grote kostensoorten: personeel (incl. inhuur en verhuur),
vrijwilligers, exploitatie en kapitaallasten.
Verklaring resultaat op
hoofdlijnen
Salarissen

2019
2.300.000

Inhuur en detachering
Vrijwilligers
Exploitatie (excl. C ovid-uitgaven)

1.587.000

-400.000

-589.000

400.000

1.950.000

1.850.000

2.598.000

C ovid-19 (voor rekening VNOG)

Totaal

2020

-617.000

4.150.000

4.929.000

Salarissen
Het overschot op de salarissen c.a. van € 1,6 miljoen wordt vrijwel geheel veroorzaakt
door het verschil van 15 fte vacatureruimte tussen de begrote formatie en gemiddelde
bezetting (€ 1,2 miljoen). Het overige verschil, € 400.000, wordt veroorzaakt door een
prijsverschil tussen de begrote en werkelijke werkgeverslasten van € 280.000 (27,5 %
minus 26,33 % maakt 1,17% x € 24 miljoen) en ca. € 100.000 incidenteel. Het verschil
in percentage in de werkgeverslasten wordt conform advies van de Commissie Van der
Jagt (uitgewerkt door het FAO) in toekomstige begrotingen verdisconteerd.
Inhuur en detachering (excl. COVID-19)
De uitgaven voor de inhuur bedragen € 998.000 (begroot € 180.000). De overschrijding
is dus € 818.000. Hiertegenover staat een bedrag aan niet begrote inkomsten van €
230.000 voor detacheringen van personeel.
Het overschot op de kosten van arbeid bedraagt per saldo € 1 miljoen. In de navolgende
tabel is dit nader gespecificeerd, uitgesplitst over de drie kostensoorten.

Kosten van arbeid
Salarissen + sociale lasten
Inhuur

25.631

24.044

1.587

180

998

-818

0

-230

230

25.811

24.812

999

(excl. COVID-19)

Detachering van personeel
Totaal

bedragen x 1.000
Werkelijke
Saldo
uitgaven

Begroting na
wijziging

De inhuur in 2020 heeft betrekking op de uitvoering van reguliere taken waarvoor op dat
moment geen expertise intern beschikbaar was. Het gaat daarbij met name om de functies van:
• (Senior) salarisadministrateurs (dekking mede uit vacature).
• Functioneel beheerder HRM (dekking mede uit vacature).
• e-HRM adviseur (heel 2020: dekking mede uit vacature).
• Personeelsadministratie en werkadministratie.
• Communicatie en leiding (voor zover niet COVID-19).
Een en ander is in lijn met de Tweede Financiële Verkenning 2020.
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Vrijwilligersvergoedingen
Er is een voordeel op het vrijwilligersbudget van € 1.950.000. Om beter te kunnen sturen
is het budget extracomptabel onderverdeeld in diverse deelbudgetten. De forse onderschrijding is volledig toe te schrijven aan COVID-19 (minder oefenuren, trainingen, etc.).
Het deelbudget voor inzetten (uitrukken) is wel overschreden, waardoor conform beleid
een onttrekking aan de egalisatiereserve uitrukken heeft plaatsgevonden van € 12.390.
Exploitatie
De toelichting per programma is opgenomen in de volgende paragraaf 6.2. Hieronder een
samenvatting per programma (afgerond):
Programma
1. Risicobeheersing

138.000

2. Incidentbestrijding

247.000

3. Brandweerondersteuning

1.523.000

4. Crisisbeheersing

-20.000

5. GHOR

17.000

6. MON

59.000

7. Bedrijfsvoering

37.000

8. Directie & Control

316.000

9. Algemene dekkingsmiddelen

281.000

Totaal

2.598.000

Kapitaallasten (afschrijving en rente)
In de begroting 2020 is een budget van € 5.938.000 opgenomen voor kapitaallasten
(rente en afschrijving excl. kazernes) en een onttrekking aan de egalisatiereserve afschrijvingen van € 313.000. De werkelijke kapitaallast viel met € 4.814.000 ongeveer
€ 1.124.000 lager uit. Het verschil is na aftrek van de begrote onttrekking uit de egalisatiereserve toegevoegd aan deze reserve. Hiernaast is ook de opbrengst van de verkopen
materieel toegevoegd aan deze egalisatiereserve afschrijvingen (materieel). In hoofdstuk
13 is een overzicht opgenomen van de af te sluiten en over te hevelen kredieten.

Bedrijfsvoering
Brandweerondersteuning

Werkelijk
2019
499.651

Begroting
2020
864.500

Werkelijk
2020
782.624

Restant
2020
81.876

4.517.904

4.699.300

3.927.660

771.641

335.000

82.605

252.395

idem extra afschrijving
Crisisbeheersing

1.727

32.000

16.674

15.326

Incidentbestrijding

2.907

7.200

3.997

3.203

5.022.189

5.938.000

4.813.559

1.124.441

84.320

-313.000

811.441

5.106.509

5.625.000

5.625.000

677.388

676.500

677.388

totaal kapitaallasten
Mutatie egalisatiereserve
Kazernes in eigendom

-888

COVID-19-uitgaven en Hack
Voor een toelichting op COVID-19-uitgaven wordt verwezen naar paragraaf 4.4 en voor
de hack naar de paragraaf Bedrijfsvoering (4.5).
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6.2. Specificatie per programma
Per programma is er een tabel met de realisatie per product opgesteld en een tabel met
een toelichting op overschrijdingen en overschotten vanaf € 25.000.
Programma 1. Risicobeheersing
Primaire begroting 2020
Product
Risicobeheersing Algemeen
Risicobeheersing salarissen leidinggevenden
Zorg voor personeel
Risicobeheersing veranderkosten
Natuurlijke omgeving
Bewustwording
RB team Achterhoek Salarissen ca
RB team Veluwe Salarissen ca
Risicogericht en informatie-gestuurd werken
Brandonderzoek
RB team IJsselstreek Salarissen ca
RB team Apeldoorn Salarissen ca
RB team Ondersteuning Salarissen ca
RB team MRI Salarissen ca
Totaal lasten

Begroting
2020 na wijziging

Realisatie
2020

66.300
540.700
10.000
0
5.000
120.000
1.052.800
760.100
41.000
40.000
536.100
1.071.400
137.600
323.700
4.704.700

103.300
560.700
10.000
80.500
5.000
113.500
588.800
788.100
41.000
40.000
556.100
1.110.400
142.600
335.700
4.475.700

121.276
408.926
9.708
16.875
0
54.336
1.294.150
766.181
585
0
385.405
1.079.657
156.115
314.892
4.608.107

295.746
0
0
295.746

113.526
0
0
113.526

176.322
61.067
46.313
283.703

4.408.954

4.362.174

4.324.404

Mutaties reserves Risicobeheersing
Totaal lasten

0
0

535.000
535.000

535.000
535.000

Mutaties reserves Risicobeheersing
Totaal baten

0
0

0
0

0
0

Mutaties reserves

0

535.000

535.000

4.408.954

4.897.174

4.859.404

Risicobeheersing Algemeen
RB team Apeldoorn Salarissen ca
RB team MRI Salarissen ca
Totaal baten
Saldo voor bestemming

Saldo na bestemming
Saldo programma resultaat

37.770

Toelichting
Overschrijding op het budget salarissen en inhuur. Voor een toelichting wordt verwezen naar de
paragraaf 6.1.
In 2020 is gewerkt aan een nieuw beleids- en activiteitenplan voor het product Bewustwording.
Hierdoor en door uitvoeringsproblemen in verband met corona is een onderschrijding op het
budget ontstaan.
In 2020 is gewerkt aan een bestedingsplan voor Brandonderzoek. In afwachting van deze plannen en door de uitvoeringsproblemen in verband met de coronaproblematiek, hebben er weinig
activiteiten plaatsgevonden.
Op product veranderkosten is het onderdeel digitale informatievoorziening (kaarten) niet aangesproken
Als gevolg van COVID zijn veel opleidingen uitgesteld, waardoor het budget is onderschreden
Diverse verschillen elk voor zich kleiner dan € 25.000, per saldo
Totaal positief
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Programma 2. Incidentbestrijding

Product
Incidentbestrijding Algemeen
Incidentbestrijding Vrijwilligers Brandweer
Zorg voor personeel
IB salariskosten leidinggevenden
Incidentbestrijding jeugdbrandweer
Incidentbestrijding Reddingsbrigade
IB dagbezetting Doetinchem/Zutphen
IB koninklijke onderscheidingen
IB Corona (COVID-19) spoeduitgaven
Open dagen Achterhoek
Personeelsvereniging Achterhoek
Brandweerwedstrijden Achterhoek
Bijkomende kosten inzet Achterhoek
IB team Achterhoek Salarissen ca
Open dagen Apeldoorn
Personeelsvereniging Apeldoorn
Brandweerwedstrijden Apeldoorn
Oud leden Apeldoorn
Bijkomende kosten inzet Apeldoorn
IB team Apeldoorn Salarissen ca
Open dagen IJsselstreek
Personeelsvereniging IJsselstreek
Brandweerwedstrijden IJsselstreek
Bijkomende kosten inzet IJsselstreek
IB team IJsselstreek Salarissen ca
Nazorg evaluatie
Oefenen voor Grootschalig optreden
Implementatie planvorming en procedures
IB team Operationele Voorbereiding Salarissen ca
Innovatie operationele voorbereiding
Open dagen Veluwe
Personeelsvereniging Veluwe
Brandweerwedstrijden Veluwe
Bijkomende kosten inzet Veluwe
IB team Veluwe Salarissen ca
Totaal lasten

Primaire begroting 2020

Begroting
2020 na wijziging

Realisatie
2020

286.600
6.818.100
28.000
724.200
40.147
0
0
0
0
2.500
37.640
6.250
12.500
388.300
2.500
37.640
6.250
1.000
12.500
2.309.400
2.500
37.640
6.250
12.500
129.700
5.000
20.000
10.000
775.800

301.101
7.929.000
38.000
750.200
40.147
10.000
200.000
0
0
2.500
37.640
12.250
12.500
402.300
2.500
37.640
6.250
1.000
12.500
2.393.400
2.500
37.640
6.250
12.500
230.700
8.000
20.000
10.000
766.800

256.143
6.188.855
25.523
456.295
8.976
11.546
0
20.685
20
0
51.310
2.095
8.371
511.963
0
18.457
25
530
14.825
2.810.578
184
28.882
2.310
1.274
250.781
8.632
0
441
744.503

15.000
2.500
37.640
6.250
12.500
161.700
11.948.507

12.000
2.500
37.640
6.250
12.500
167.700
13.521.908

0
0
37.626
5.915
2.770
165.416
11.634.929

0
0
14.640
0
0
14.640

71.000
0
14.640
0
0
85.640

79.292
68.145
500
73.493
378.957
600.388

11.933.867

13.436.268

11.034.541

Mutaties reserves Incidentbestrijding
Totaal lasten

0
0

0
0

3.203
3.203

Mutaties reserves Incidentbestrijding
Totaal baten

0
0

0
0

12.390
12.390

Mutaties reserves

0

0

9.187-

11.933.867

13.436.268

11.025.355

Incidentbestrijding Vrijwilligers Brandweer
IB salariskosten leidinggevenden
Incidentbestrijding jeugdbrandweer
IB koninklijke onderscheidingen
IB team Apeldoorn Salarissen ca
Totaal baten
Saldo voor bestemming

Saldo na bestemming
Saldo programma resultaat

2.410.913
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Toelichting
De budgetten voor opleidingen van het kantoorpersoneel, personeelsactiviteiten zijn als gevolg
van de transitie naar een nieuwe organisatie en COVID-19 niet gebruikt.
Het aantal brandweeronderscheidingen, diploma's, bloemen, attenties bij ziekte dat in een jaar
nodig is, fluctueert. In 2020 was het budget hiervoor ruim voldoende. Door COVID-19 is er ook
minder "gevierd”, er was sprake van versobering.
Als gevolg van de COVID-19 pandemie hebben er in 2020 na februari geen activiteiten meer
plaatsgevonden van de jeugdbrandweer.
In 2019 en 2020 zijn als gevolg van gewijzigde regelgeving meer koninklijke onderscheidingen
uitgereikt, omdat dit het laatste jaar was waarin deze onderscheidingen nog voor brandweervrijwilligers konden worden aangevraagd. In 2019 is hierover afgesproken, dat de extra kosten
ten laste van de betreffende gemeente worden gebracht. Bij de afrekening over 2020 met de
gemeenten worden deze kosten verrekend. De baten zijn in dit jaar ten gunste van de jaarrekening gebracht. Het gaat hierbij om kosten die in 2019 en 2020 zijn gemaakt.
Door de COVID-19 pandemie hebben er in 2020 geen brandweerwedstrijden plaatsgevonden,
zijn er geen open dagen georganiseerd (die tevens worden gebruikt voor het werven van nieuwe
vrijwilligers) en hebben ook geen korpsavonden plaatsgevonden. 2020 was het laatste jaar
waarin er verschillende afspraken waren over de vergoedingen aan de personeelsverenigingen
van de vrijwilligers.
Als gevolg van COVID-19 zijn de vrijwilligersvergoedingen onderschreden.
1. Er is het hele jaar veel minder geoefend waardoor niet alleen minder oefenvergoeding is
uitgegeven maar ook minder aan vergoeding voor ondersteuning2. Vanwege het thuiswerken (COVID-19) nam de bezetting op de posten overdag toe. Bij een
alarmering was de opkomst hoger dan voor COVID-19
3. Het deelbudget voor uitrukken en opkomstvergoeding is wel overschreden waardoor er een
beschikking over de egalisatiereserve uitrukken heeft plaatsgevonden
4. Voor de dagbezetting in Doetinchem en Zutphen is € 119.000 uitgegeven. Deze kosten zijn
onderdeel van de uitbetaalde vrijwilligersvergoedingen. Hieraan zijn in 2020 minder kosten
uitgegeven, omdat door COVID-19 meer mensen beschikbaar waren op de kazerne (dagdienst),
waardoor er minder vrijwilligers nodig waren.
Salarissen c.a. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf 6.1
Bijkomende kosten inzet wordt gebruikt voor kosten die tijdens een inzet eventueel moeten
worden gemaakt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over de inzet van shovels etc., maar ook voor de
catering tijdens een inzet. Dit fluctueert sterk per jaar en is erg afhankelijk van de omvang van
incidenten.
Ook voor operationele voorbereiding hebben als gevolg van COVID-19 geen grootschalige oefeningen plaatsgevonden.
Diverse verschillen elk voor zich kleiner dan 25.000.
Totaal positief
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45.000
11.000

17.000
52.800

45.000

1.950.000

-12.390

219.000
19.000

41.000
23.503
2.410.913
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Programma 3. Brandweerondersteuning

Product
Brandweerondersteuning Algemeen
BO salarissen leidinggevenden en services
Zorg voor personeel
BO Corona (COVID-19) spoeduitgaven
Zorghotel Almen (COVID-19)
Zorghotel Apeldoorn (COVID-19)
Zorghotel Kwetsbare Doelgroepen Apeldoo
(COVID-19)
Zorghotel Gaanderen (COVID-19)
Testlocaties COVID-19
Toezicht en handhaving COVID-19 maatregelen
Kennis & Ontwikkeling Algemeen
Kennis & Ontwikkeling Onderzoek
BO team Vakbekwaamheid K&O Salarissen ca
Kennis & Ontwikkeling Innovatie
Vakbekwaam worden
Vakbekwaam worden rijbewijzen
Vakbekwaam worden herexamen
Vakbekwaam worden VTB-redvoertuig
Vakbekwaam worden OV
Vakbekwaam worden Crisisbeheersing
Vakbekwaam worden BOT
BO team Vakbekwaamheid Oost Salarissen ca
Vakbekwaam blijven Oefenen West
Vakbekwaam blijven PPMO
Vakbekwaam blijven Algemeen
Vakbekwaam blijven Brand-oefeningen
Vakbekwaam blijven IBGS-oefeningen
Vakbekwaam blijven Natuurbrand-oefeningen
Vakbekwaam blijven HV-oefeningen
Vakbekwaam blijven Waterongevallenoefeningen
Vakbekwaam blijven Oefeningen specialismen
Vakbekwaam blijven CBRN
Vakbekwaam blijven ROF
BO team Vakbekwaam West Salarissen ca
Voertuigen Oost
Ademlucht Oost
Verbindingsmiddelen Oost
Oefenmaterialen Oost
Dienstkleding Oost
Uitrukkleding Oost
Materialen Oost
Brandkranen Oost
CBRNe Oost
BO team M&L Oost Salarissen ca
Voertuigen West
Ademlucht West
Verbindingsmiddelen West
Oefenmaterialen West
Dienstkleding West
Uitrukkleding West
Materialen West
Brandkranen West
CBRNe West
BO team M&L West Salarissen ca
Services Diensten en middelen
Services Huisvesting
Services D&M kazerne Zutphen
Services Huisvesting kazernes Gem. Elburg
Services Huisvesting kazernes Gem. Ermelo

Primaire begroting 2020

Begroting
2020 na wijziging

Realisatie
2020

4.877.000
672.800
34.000
0
0
0
0

4.726.000
697.800
24.000
0
45.000
37.000
0

4.231.531
810.494
2.178
301.390
47.757
38.841
18.210

0
0
0

8.700
60.000
200.000

8.631
82.204
196.931

0
5.000
671.000
15.000
1.514.000
113.000
60.000
12.000
47.000
35.000
5.000
713.800
0
163.000
50.000
421.000
40.000
20.000
160.000
20.000

138.000
5.000
559.000
65.000
1.054.000
40.000
60.000
14.000
94.000
0
5.000
739.800
0
229.000
168.000
521.000
110.000
8.000
216.000
2.000

0
360
142.516
120
997.658
31.296
49.272
3.905
0
0
0
1.135.064
11.738
204.405
51.012
149.341
16.834
580
94.429
9.493

110.000
0
0
891.000
435.000
100.000
18.000
15.000
80.000
78.000
195.000
180.000
7.000
1.024.100
876.000
100.000
18.000
15.000
80.000
78.000
190.000
48.000
7.000
863.600
436.000
851.000
0
0
0

190.000
75.000
5.000
924.000
555.000
100.000
18.000
25.000
85.000
78.000
195.000
46.000
0
1.061.100
1.024.000
100.000
18.000
25.000
135.000
78.000
191.400
24.685
25.000
895.600
259.780
1.079.566
0
0
0

125.953
0
0
862.992
547.179
52.295
22.352
23.624
76.479
78.978
232.003
27.567
0
1.032.415
683.304
58.609
18.877
19.019
45.596
48.842
257.130
24
11.493
877.688
164.493
1.012.675
0
4.535
12.552
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Services Vakbekwaamheidsplein Loenen
Services Huisvesting kazernes Gem. Hattem
Services Huisvesting kazernes Gem. Aalten
Services Huisv. kazernes Gem. Berkelland
Services Huisv. kazernes Gem. Bronckhorst
Services Huisv. kazernes Gem. Brummen
Services Huisvesting kazernes Gem. Lochem
Services Huisv. kazernes Gem. Montferland
Services Huisv. kazernes Gem. Nunspeet
Services Huisv. kazernes Gem. Oldebroek
Services Huisv. kazernes Gem. Oost Gelre
Services Huisv. Kaz. Gem Oude IJsselstreek
Services Huisvesting kazernes Gem. Voorst
Services Huisvesting kazernes Gem. Wezep
Services Huisv. kazernes Gem. Winterswijk
Services Huisvesting PPMO baan Ruurlo
Services Huisvesting Groenlo oefenterrein
Services Huisvesting ASK oefenterrein
Services Huisvesting kazernes Gem. Heerde
BO team M&L S & O Salarissen ca
RBS structureel
RBS incidenteel
RBS verbindingskosten Twente structureel
RBS verbindingskosten Twente incidenteel
RBS verbindingskosten centraal
RBS verbindingskosten decentraal structureel
BO team M&L S & O RBS Salarissen ca
Huisvestings- en demarcatieplan
Totaal lasten

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
773.000
37.300
54.000
268.340
10.825
26.000
414.426
242.500
0
18.170.691

153.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.000
13.000
0
0
763.000
37.300
54.000
268.340
10.825
26.000
414.426
251.500
223.000
19.301.822

165.130
358
4.024
2.348
2.311
1.597
3.122
0
2.627
3.113
5.318
701
1.776
914
2.697
48.590
13.760
468
1.929
750.477
12.483
54.527
227.416
3.872
16.128
417.853
214.573
214.637
17.105.616

Brandweerondersteuning Algemeen
BO salarissen leidinggev en services
Zorghotel Almen (COVID-19)
Zorghotel Apeldoorn (COVID-19)
Zorghotel Gaanderen (COVID-19)
Testlocaties COVID-19
Toezicht en handhaving COVID-19 maatregelen
Ademlucht Oost
Materialen West
BO team M&L West Salarissen ca
RBS structureel
RBS incidenteel
RBS verbindingskosten Twente structureel
RBS verbindingskosten Twente incidenteel
RBS verbindingskosten centraal
Totaal baten

0
0
0
0
0
0
0

80.000
0
45.000
37.000
8.700
60.000
200.000

229.196
44.050
41.337
36.889
8.631
82.204
196.931

0
0
0
968.849
52.614
268.340
10.825
6.660
1.307.288

0
1.400
0
968.849
52.614
268.340
10.825
6.660
1.739.388

384
1.377
26.825
1.097.673
75.841
227.416
3.872
0
2.072.626

16.863.403

17.562.434

15.032.990

Mutaties reserves Brandweerondersteuning
Totaal lasten

0
0

673.000
673.000

2.007.587
2.007.587

Mutaties reserves Brandweerondersteuning
Totaal baten

0
0

501.000
501.000

328.605
328.605

Mutaties reserves

0

172.000

1.678.981

16.863.403

17.734.434

16.711.971

Saldo voor bestemming

Saldo na bestemming
Saldo programma resultaat

1.022.463
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Toelichting
Saldo op salarissen en inhuur. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf 6.1.

136.000

De implementatie van de toekomstvisie, voor zover dit het materieel spreidingsplan betreft, is
in volle gang. We zien dat vooral terug in de verkoop van materieel. Er is meer materieel naar
de veiling gebracht en het heeft ook meer opgebracht dan geraamd. Een voordeel van €
150.000 is op deze kostenplaats te zien; dit voordeel is volgens vastgesteld beleid gestort in
de egalisatiereserve rente en afschrijving.
Het plan voorziet in vervanging ineens van alle voertuigen uit het materieelspreidingsplan in
de periode 2022-2026. Dit betekent dat investeringen die voor 2020 waren gepland worden
doorgeschoven naar deze periode en dat we tot die tijd minder kapitaallasten zullen realiseren
dan begroot. In 2020 is het voordeel daarvan € 1.024.000. Ook dit bedrag gaat naar de egalisatiereserve.
T.b.v. de nulmeting voor huisvesting wordt binnen het programma Brandweerondersteuning
€ 400.000 aan onderschrijdingen via een reserve overgeheveld naar 2021 voor dit onderzoek
(conform AB-besluit december 2020).
Aan de voorziening arbeidsgerelateerde verplichtingen is € 220.000 toegevoegd.
Ook zien we dat door Corona allerlei bijeenkomsten en vooral opleidingen niet door zijn gegaan, waardoor een voordeel te zien is van € 80.000.
Verder zien we € 28.000 aan kleinere voor- en nadelen.
Zorg personeel: door de lockdown zijn bijeenkomsten en recepties tot een minimum beperkt.
Materieel & Logistiek: Als er minder wordt geoefend, dan zien we vaak ook een onderbesteding op de onderhoudsbudgetten. Het regulier, preventief onderhoud heeft grotendeels gewoon plaats kunnen vinden, maar door een minder gebruik van het materieel ging er gewoonweg minder kapot met een financieel voordeel van € 68.000 als gevolg. De brandstofkosten zijn € 177.000 lager dan begroot, waarbij niet alleen een lager gebruik een rol speelt maar
ook de lage brandstofprijs. Dienstkleding wordt zo beperkt mogelijk uitgegeven in verband
met het nieuwe uniform dat in 2025 wordt geïntroduceerd. Voor dit nieuwe uniform wordt in
2020 en 2021 € 50.000 gespaard. Het voordeel van € 72.000 hebben we in latere jaren wel
nodig als dit nieuwe uniform in gebruik wordt genomen. Als gevolg van de uitrol van de nieuwe ademluchtapparatuur zien we een voordeel bij het onderhoud van de oude apparatuur van
€ 90.000. Het onderhoud aan brandkranen liet een voordeel van € 40.000 zien. Overige kleinere voor- en nadelen van per saldo € 73.000 maken het totaal voordelige bedrag compleet.
Vakbekwaam worden: de VNOG kent voor ieder jaar een opleidingskalender waarin voor 2020
ruimte, voor een bedrag van € 138.000, ingebouwd was om extra opleidingsaanvragen te
kunnen honoreren. Het opleidingsprogramma is door de verschillende lockdowns iets beperkter uitgevoerd dan was gepland. De extra ruimte van € 138.000 was sowieso niet nodig, ook
zijn verschillende opleidingen voor de ROF-piketten niet doorgaan (voordeel € 94.000). Het
innovatiebudget is voor € 65.000 niet benut, wat voor € 50.000 wordt veroorzaakt door vertraging in de uitrol van RedSuit, wat nu moet worden doorgeschoven naar 2021. Verder zien
we op alle opleidingsonderdelen onderschrijdingen tot een bedrag van € 95.000.
Vakbekwaam blijven: als gevolg van de lockdown heeft het oefenprogramma in 2020 (en ook
in 2021) een tijd stilgelegen. Het realistisch oefenen op oefenterreinen heeft nauwelijks doorgang gevonden, waardoor een voordeel ontstaat van € 372.000. Er zijn veel minder autowrakken gebruikt voor HV-oefeningen (voordeel € 121.500) en ook voor verschillende specialismen
(o.a. IBGS en chauffeurstrainingen) zijn de budgetten voor in totaal € 274.000 niet benut.
Overige kleinere voordelen, bijvoorbeeld bij de PPMO, zorgen nog voor de aanvullende
€ 93.000 onderbesteding.
RBS: de baten (tgv VNOG) zijn stabiel t.o.v. eerdere jaren. Het voordeel wordt veroorzaakt
doordat de bijdrage van de VNOG in het project OMS (projectleiding) niet ten laste van deze
begrotingspost is gebracht, maar onderdeel uitmaakt van de personeelsbegroting.
Services diensten en middelen: door de grote mate van thuiswerken zijn er voordelen bij kantoorbenodigdheden en facilitaire kosten (€ 38.000). Door het niet doorgaan van bijeenkomsten
als gevolg van jubilea is een voordeel te zien van € 24.000. De voorbereiding op nieuwe demarcatie-afspraken zorgen nog steeds voor een behoedzaam uitgavenpatroon ten aanzien van
duurzame goederen, waardoor een voordeel is ontstaan van € 33.000.
COVID-19 spoeduitgaven: op dit grootboeknummer zijn alle kosten verantwoord die (vooral
tijdens de eerste golf) zijn gemaakt om de werklocaties van de VNOG Corona -proof te maken.
Daarbij gaat het vooral om hygiëne en beschermingsmiddelen, kosten extra schoonmaakrondes, kosten meubilair (schermen), huur opslag overtollig meubilair en inhuur van capaciteit.
COVID-19 zorghotels: nog niet alle kosten die voor de inrichting van zorghotels zijn gemaakt,
zijn al gecompenseerd. Een bedrag van € 26.500 resteert nog, waarvan het grootte deel betrekking heeft op de zorglocatie Dak- en Thuislozen, waarvan de kosten vanaf mei nog op de
exploitatie van de VNOG drukt.
Diverse afrondingsverschillen
Saldo voor bestemming
Het voordeel ten opzichte van de begroting van de kapitaallasten en de verkoop van materieel
en materiaal wordt volgens staand beleid toegevoegd aan egalisatiereserve afschrijvingen.
Verder betreft het hier begrote overhevelingen van 2019 naar 2020 en van 2020 naar 2021.
Totaal positief

644.000
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22.000
520.000

392.000

860.000

176.000
95.000

-301.000

-26.500

11.944
2.529.444
-1.506.981
1.022.463
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Programma 4. Crisisbeheersing

Product
Crisisbeheersing Leiding Algemeen
CB salariskosten leidinggevenden
Zorg voor personeel
Crisisbeheersing Salarissen ca
CB Corona (COVID-19) spoeduitgaven
Crisisbeheersing Juridische kosten COVID-19
Moto / Multi vakbekwaamheid
Overige processen Crisisbeheersing
Totaal lasten

Primaire begroting 2020

Begroting
2020 na wijziging

Realisatie
2020

134.800
125.200
2.000
918.900
0
0
105.000
8.000
1.293.900

142.700
130.200
2.000
996.900
0
0
72.000
38.000
1.381.800

124.392
70.086
4.673
857.035
116.371
525
65.954
2601.238.776

0

0

0

1.293.900

1.381.800

1.238.776

Mutaties reserves Crisisbeheersing
Totaal lasten

0
0

68.000
68.000

83.326
83.326

Mutaties reserves Crisisbeheersing
Totaal baten

0
0

0
0

0
0

Mutaties reserves

0

68.000

83.326

1.293.900

1.449.800

1.322.103

Totaal baten
Saldo voor bestemming

Saldo na bestemming
Saldo programma resultaat

127.697

Toelichting
Onderschrijding op het budget salarissen en inhuur, excl. COVID-19. Voor een toelichting wordt
verwezen naar de paragraaf 6.1.
De onderschrijding van de kapitaallasten ten opzichte van de begroting groot € 15.326 in het
programma wordt volgens staand beleid vanuit het programma toegevoegd aan de egalisatiereserve afschrijvingen.
COVID spoeduitgaven: dit betreft de kosten van extern ingehuurde extra capaciteit in kader
COVID-19.
Voordeel op post Overige processen Crisisbeheersing
Diverse verschillen elk voor zich kleiner dan 25.000.
Totaal positief

62

197.000
+15.326
-15.326
-116.000
38.000
8.697
127.697
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Programma 5. GHOR

Product
GHOR Algemeen
GHOR salarissen leidinggevenden
Zorg voor personeel
GHOR voorzieningen
Opleiding ROF
GHOR training en oefening
GHOR Materieel GHOR
GHOR Salarissen ca
GHOR Corona (COVID-19) spoeduitgaven
Totaal lasten

Primaire begroting 2020

Begroting
2020 na wijziging

Realisatie
2020

109.500
143.100
2.000
481.000
20.000
30.000
6.000
757.400
0
1.549.000

116.900
148.100
2.000
593.000
14.370
30.000
6.000
785.400
0
1.695.770

98.068
68.734
480
613.603
12.062
3.459
440
661.832
29.331
1.488.010

61.500
0
61.500

0
48.000
48.000

0
42.734
42.734

1.487.500

1.647.770

1.445.276

Mutaties reserves GHOR
Totaal lasten

0
0

33.630
33.630

33.630
33.630

Mutaties reserves GHOR
Totaal baten

0
0

0
0

0
0

Mutaties reserves

0

33.630

33.630

1.487.500

1.681.400

1.478.906

GHOR Algemeen
GHOR voorzieningen
Totaal baten
Saldo voor bestemming

Saldo na bestemming
Saldo programma resultaat

202.494

Toelichting
Onderschrijding op het budget salarissen en inhuur. Voor een toelichting wordt verwezen naar
de paragraaf 6.1.
COVID-19 spoeduitgaven: deze overschrijding betreft de kosten van extern ingehuurde extra
capaciteit in kader COVID-19 en exploitatie uitgaven COVID-19 die niet waren begroot.
GHOR-training en oefening en Opleiding ROF: als gevolg van de COVID-19 zijn veel opleidingen
uitgesteld waardoor budget is onderschreden.
Diverse verschillen elk voor zich kleiner dan € 25.000
Totaal positief

63

181.000
-29.000
29.000
21.494
202.494
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Programma 6. MON

Product

Primaire begroting 2020

Begroting
2020 na wijziging

Realisatie
2020

MON Algemeen
Zorg voor personeel
MON salarissen leidinggevenden
MON centralisten tlv VR IJsselland
Gemeenschappelijke kolomkosten
MON Salarissen ca
MON Corona (COVID-19) spoeduitgaven
Gemeenschappelijke kolomkosten oefenen
Totaal lasten

610.650
1.350
101.000
375.160
6.000
1.529.800
0
50.000
2.673.960

102.650
1.350
105.000
0
21.000
1.453.166
0
50.000
1.733.166

88.360
2.042
122.308
0
3.524
1.668.938
27
91
1.885.289

MON Algemeen
Zorg voor personeel
MON salarissen leidinggevenden
MON centralisten tlv VR IJsselland
MON Salarissen ca
Totaal baten

152.596
0
39.000
375.160
716.000
1.282.756

23.335
0
0
0
616.031
639.366

35.643
0
5.574
0
710.597
751.815

Saldo voor bestemming

1.391.204

1.093.800

1.133.475

Mutaties reserves MON
Totaal lasten

0
0

0
0

0
0

Mutaties reserves MON
Totaal baten

0
0

0
0

0
0

Mutaties reserves

0

0

0

1.391.204

1.093.800

1.133.475

Saldo na bestemming
Saldo programma resultaat

39.675-

Toelichting
Overschrijding op het budget salarissen en inhuur. Voor een toelichting wordt verwezen naar de
paragraaf 6.1. De overschrijding hier is voornamelijk het gevolg van de opgenomen kosten van
een mobiliteitsregeling voor een medewerker.
Bijdrage Veiligheidsregio IJsselland. De bijdrage is groter dan begroot vanwege het aandeel van
IJsselland in de kosten van de mobiliteitsregeling.
Opleidingen en oefenen. Door COVID-19 zijn opleidingen en oefeningen uitgesteld waardoor
budget niet geheel is aangewend.
Diverse verschillen elk voor zich kleiner dan € 25.000.
Totaal negatief

64

-188.000

95.000
36.000
17.325
-39.675
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Programma 7. Bedrijfsvoering

Product
Bedrijfsvoering Algemeen
BV salarissen (beleidsadvies en oiv-funct)
Zorg voor personeel
AXXIE
Huur dienstwoning Zutphen
Bijkomende kosten uitvoering materieel
spreiding plan
Corona (COVID-19) spoeduitgaven
Corona (COVID-19) PCR-test
B&S&C algemene communicatie
BS&C Wervingsbudget vrijwilligers
IFV Instituut Fysieke Veiligheid
Kosten bestuur
BV team B&S&C Salarissen ca
BV team B&S&C Salarissen overhead
B&S&C algemeen niet geoormerkt budget
BV team Middelen Salarissen overhead
Financiën
Financiën bankkosten
Verzekeringen materieel
Verzekeringen personeel
Inkoop
BV team Informatie Salarissen ca
BV team Informatie Salarissen overhead
Beheer Documentaire Informatievoorziening
Ontwikkeling Doc. Informatievoorziening
Gijzelsoftware spoeduitgaven
Informatiebeleid
Connectivity
Beheerkosten Systeem, netwerkbeheer en
operationele systemen
Design & Build Systeem- en netwerkbeheer
Licenties Systeem- en netwerkbeheer
Beveiliging Systeem- en netwerkbeheer
Printer en kopieerkosten
Ontwikkeling Operationele systemen
HRM advies: Algemeen
HRM advies: Werving & Selectie
HRM advies: Assessment vrijwilligers
HRM advies: Assessment vast personeel
HRM advies: Tweede loopbaanbeleid
HRM beheer: salarisadministratie
HRM beheer: binding personeel
HRM beheer: kerstpakketten
Organisatieontwikkeling: kennisontwikkeling
Organisatie ontwikkeling: cultuur en leiderschap
ARBO: bedrijfskundige zorg
ARBO: voorzieningen
ARBO: RI&E
Mobiliteit: personeelsontwikkeling
Mobiliteit: coaching
BV team HRM Salarissen overhead
HRM: Vereniging Nederlandse Gemeenten
Leiderschapsprogramma (impl.plan)
Programma professionele vaardigheden
(impl.plan)
Ontwikkel en loopbaanadvies (impl.plan)
Duurzaam inzetbaarheid (impl.plan)
Mobiliteit (impl.plan)
Totaal lasten

Primaire begroting 2020

Begroting
2020 na wijziging

Realisatie
2020

1.039.300
536.000
43.000
2.000
7.000
0

1.083.800
503.000
33.000
2.000
7.000
106.000

1.863.595
702.848
6.698
0
1.839
10.508

0
0
52.000
0
458.000
10.000
547.500
786.300
0
1.940.000
18.000
5.000
423.000
214.000
20.000
339.600
1.319.000
35.000
25.000
0
5.000
212.000
70.000

0
0
52.000
15.000
508.000
10.000
567.500
742.100
0
1.923.200
18.000
12.000
424.500
357.000
30.000
351.600
1.500.000
35.000
25.000
233.620
55.000
437.000
110.000

252.865
1.769
19.090
3.573
514.196
58.364
309.484
703.812
426
2.000.855
3.369
10.508
333.581
348.329
29.109
432.418
943.590
14.203
17.170
289.673
37.267
441.911
134.367

5.000
742.000
48.000
60.000
110.000
24.000
15.000
25.000
25.000
0
35.000
14.000
82.000
5.000
14.000

5.000
1.025.000
48.000
60.000
110.000
24.000
15.000
25.000
25.000
80.000
25.000
14.000
82.000
5.000
14.000

5.000
1.028.906
33.455
61.383
96.969
45.215
33.535
46.736
6.080
6.779
25.651
6.932
81.155
0
0

60.000
36.000
50.000
482.000
0
1.019.200
10.000
0
0

75.000
36.000
43.500
111.600
0
1.203.700
20.000
105.000
80.000

50.568
24.682
0
176.238
2.227
1.065.920
7.997
151.925
0

0
0
0
10.967.900

80.000
55.000
51.500
12.559.620

13.749
7.543
0
12.464.064
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Bedrijfsvoering Algemeen
Huur dienstwoning Zutphen
BV team B&S&C Salarissen ca
Mobiliteit: personeelsontwikkeling
BV team HRM Salarissen overh
Totaal baten

0
5.100
0
0
0
5.100

0
5.100
0
0
0
5.100

36.845
0
5.901
705
136
43.587

10.962.800

12.554.520

12.420.477

Mutaties reserves Bedrijfsvoering
Totaal lasten

0
0

64.000
64.000

145.876
145.876

Mutaties reserves Bedrijfsvoering
Totaal baten

0
0

657.500
657.500

327.300
327.300

Mutaties reserves

0

593.500-

181.424-

10.962.800

11.961.020

12.239.053

Saldo voor bestemming

Saldo na bestemming
Saldo programma resultaat

278.033-

Toelichting
Saldo op salarissen, inhuur en detachering personeel wordt op totaliteit verantwoord en
toegelicht in paragraaf 6.1.
Spoeduitgaven i.v.m. Corona. Voor totale toelichting zie paragraaf 4.4 COVID-19.
Voor de communicatie m.b.t. Corona is extra capaciteit ingehuurd. Zo ook voor audiovisuele
middelen.
Spoeduitgaven i.v.m. gijzelsoftware. Dit heeft meer gekost dan was voorzien. Voor toelichting zie paragraaf Bedrijfsvoering.
Kosten bestuur. Naast de reguliere vergaderingen zijn er extra AB vergaderingen geweest
i.v.m. Corona. Verder zijn er webinars gehouden om medewerkers VNOG te informeren over
de organisatieverandering. Hiervoor is een extern bureau ingezet.
Verzekering: Door het gering aantal lopende dossiers zijn de kosten aanzienlijk lager.
Beheerkosten systemen.
HRM Algemeen - Advies. In 2020 heeft de VNOG enkele dossiers waarvoor het noodzakelijk
was expertise hiervoor in te zetten. Verder is een start gemaakt aan het onderhoud van het
functiegebouw van de VNOG. Tot slot heeft er een toetsing plaatsgevonden op de toepassing
van het cafétariamodel van de VNOG. Ook voor deze activiteiten zijn externen ingezet.
Budgetten Zorg voor personeel en Binding personeel: als gevolg van Corona is hier weinig
uitvoering aan gegeven.
Tweede loopbaanbeleid: Er is pas halverwege het jaar een start gemaakt met het verzorgen
van en uitvoeren van portfoliotrainingen.
Personeelsontwikkeling: Dit budget is in het 3e kwartaal van 2020 verdeeld in een centraal
en decentraal/afdelingsbudget. De kosten die reeds voor de verdeling geboekt stonden op dit
budget zijn niet verdeeld. Het opleidingsbudget dient ook in zijn totaliteit te worden bekeken.
Dit toont een onderschrijding.
Arbo: Het budget binnen ARBO voor arbeidsmiddelen is een budget, dat voor de uitputting
afhankelijk is van het aantal aanvragen voor steunzolen, computerbrillen, aangepaste bureaustoelen, maskerbrillen, veiligheidsbrillen, muizen, etc. Daarnaast zijn nog een aantal
verdiepende RIE's nog niet uitgevoerd. Een deel van dit budget is overgeheveld naar 2021.
Diverse kleine over- en onderschrijdingen, elk voor zich kleiner dan 25.000.
De expeditie/veranderkosten: Leiderschapsprogramma, Professionele vaardigheden, Ontwikkel- en loopbaanadvies, duurzaam inzetbaarheid en Mobiliteit. Minder dan begroot (blijft in
reserve organisatieontwikkeling):
Kosten materieel dekkings- en spreidingsplan: minder dan begroot (blijft in reserve)
De gemaakte kosten worden gedekt uit de reserve veranderkosten. Voor verdere toelichting
hierop wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
De storting in de reserve betrof het overgeheveld budget voor de inhaalslag verplichte vaccinatie en storting in de egalisatiereserve kapitaallasten, € 64.000 resp. € 82.000. Begroot
was € 64.000. Mutaties lasten reserves:
De onttrekking van uit de reserve betrof de veranderkosten € 276.000 De Expeditie en €
40.000 digitale informatiekaarten en € 10.500 voor bijkomende kosten uitvoering materieel
spreidingsplan. Begroot was € 657.500. Mutaties baten uit reserves:
Totaal negatief
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98.000
-255.000

-56.000
-50.000
100.000
-24.000
-22.000

36.000
73.200
-67.000

55.000

-47.008
198.283
95.492

-82.000
-331.000

-278.033
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Programma 8. Directie, Control en Staf

Product

Primaire begroting 2020

Control Algemeen
Bovenformatief
Zorg voor personeel
Directie: leiding algemeen
Directie: vertrouwenspersoon
Directie: advieskosten algemeen
OR-adviezen
BOR Meldkamer Oost Nederland
Directie: Corona (COVID-19) spoeduitgaven
Ontwikkelbudget
Accountantscontrole & risicomanagement
Projectkosten Landelijke Meldkamer
Totaal lasten

Begroting
2020 na wijziging

Realisatie
2020

1.000
0
250
260.200
2.400
52.000
24.000
0
0
320.000
82.000
0
741.850

1.000
0
10.250
271.600
7.400
52.000
24.000
0
0
280.000
82.000
25.000
753.250

0
134.069
269
271.669
2.278
40.717
11.304
6.606
3.802
0
94.640
12.132
577.485

0

0

0

Saldo voor bestemming

741.850

753.250

577.485

Mutaties reserves Directie
Totaal lasten

0
0

0
0

0
0

Mutaties reserves Directie
Totaal baten

0
0

0
0

0
0

Mutaties reserves

0

0

0

741.850

753.250

577.485

Totaal baten

Saldo na bestemming
Saldo programma resultaat

175.765

Toelichting
Van een bovenformatieve kracht (programmamanager) is inmiddels afscheid genomen.
Budget ontwikkeling: dit budget voor m.n. innovaties is niet aangewend.
Risicomanagement: de taak risicomanagement is ambtelijk opgepakt en heeft nog niet geleid tot
exploitatie-uitgaven; de vertrekkend accountant heeft meerwerk in rekening gebracht.
Diverse verschillen elk voor zich kleiner dan 25.000
Totaal positief
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-134.000
280.000
-13.000
42.765
175.765
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Programma 9. Algemene Dekkingsmiddelen

Product
Financiën Algemeen
Loon- en prijscompensatie
Bovenschaligheid
Stelposten
Treasury
Totaal lasten

Primaire begroting 2020

Begroting
2020 na wijziging

Realisatie
2020

332.056
400.000
600.000
635.000644.500
1.341.556

263.074
88.168
600.000
0
644.650
1.595.892

46.956
0
0
0
365.541
412.497

55.000
47.558.142
0
1.854.392
0
644.500
50.112.034

0
53.645.388
0
0
0
644.650
54.290.038

87.021
53.640.684
0
0
115.591
533.334
54.376.629

48.770.478-

52.694.146-

53.964.132-

Mutaties reserves Alg. dekkingsmiddelen
Totaal lasten

0
0

0
0

0
0

Mutaties reserves Alg. dekkingsmiddelen
Totaal baten

313.000
313.000

313.000
313.000

313.000
313.000

313.000-

313.000-

313.000-

49.083.478-

53.007.146-

54.277.132-

Financiën Algemeen
Bijdragen rijk en gemeenten
Reservering loonkosten
Stelposten
Gedeclareerde personeelslasten COVID-19
Treasury
Totaal baten
Saldo voor bestemming

Mutaties reserves
Saldo na bestemming
Saldo programma resultaat

1.269.986

Toelichting
Post onvoorzien; is gebruikt voor de kosten van de hack maar een hogere BDuR is hieraan
toegevoegd evenals het saldo van het implementatieplan voor 2020.
Stelpost piketvergoeding 1 piketcirkel is niet ingevuld.
Vergoeding voor samenstellen jaarrekening MON.
Werkkostenregeling eindheffing; zie toelichting paragraaf Bedrijfsvoering 4.5.
Vrij laten vallen voorziening FLO: de geringe lasten die nog verwacht worden, kunnen worden
opgevangen binnen de exploitatie.
Bijzondere baten en lasten.
Loon- en prijscompensatie: als gevolg van de minder uitgaven als gevolg van COVID-19 is niet
alle prijscompensatie nodig geweest voor de stijging van de lasten als gevolg van prijsontwikkelingen.
Bovenschaligheid: maakt onderdeel uit van de salarisbegroting en is verrekend in analyse in
paragraaf 6.1.
Voor de inzet van ons personeel en vrijwilligers zijn kosten gedeclareerd bij de zorghotels en de
GGD
Treasury: dit betreft het renteresultaat (lage rente).
Diverse verschillen elk voor zich kleiner dan 25.000.
Totaal positief
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215.000
48.000
15.000
-38.000
30.000
33.000
88.000
600.000
116.000
168.000
-5.014
1.269.986

Jaarstukken 2020, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Programma 10. Brandweerkazernes in eigendom en overgangsrecht

Product
Overgangsrecht Doetinchem
Overgangsrecht Apeldoorn
Doetinchem / Wehl Kazerne
Apeldoorn Kazerne (centr./vosselmanstr.)
Beekbergen Kazerne
Hoenderloo Kazerne
Hoog Soeren Kazerne
Klarenbeek Kazerne
Loenen Kazerne
De Maten Kazerne
Uddel Kazerne
Ugchelen Kazerne
Harderwijk, Hierden Kazerne
SABA Kazerne
Epe Kazerne
Vaassen Kazerne
Oene Kazerne
Services Huisv. kazernes Gemeente Zutphen
Totaal lasten

Primaire begroting 2020

Begroting
2020 na wijziging

Realisatie
2020

159.000
750.391
526.400
635.412
0
0
0
0
0
0
0
0
590.700
375.500
56.000
0
0
0
3.093.403

159.000
750.391
526.400
635.412
0
0
0
0
0
0
0
0
590.700
375.500
56.000
0
0
140.000
3.233.403

208.981
1.365.615
584.400
417.497
41.078
32.196
25.894
26.369
15.879
41.487
40.545
23.943
632.333
423.500
28.683
41.967
14.313
143.767
4.108.448

159.000
750.391
526.400
635.412

159.000
750.391
526.400
635.412

208.981
1.365.615
584.400
664.888

590.700
375.500
56.000
0
3.093.403

590.700
375.500
56.000
140.000
3.233.403

632.333
423.500
84.963
143.767
4.108.448

Saldo voor bestemming

0

0

0

Saldo na bestemming

0

0

0

Overgangsrecht Doetinchem
Overgangsrecht Apeldoorn
Doetinchem / Wehl Kazerne
Apeldoorn Kazerne (Centrum/Vosselmanstraat)
Harderwijk, Hierden Kazerne
SABA Kazerne
Epe Kazerne
Services Kazernes Gemeente Zutphen
Totaal baten

Saldo programma resultaat

0

Toelichting
Binnen dit programma worden een aantal specifieke producten verantwoord die de VNOG voor
een beperkt aantal gemeenten uitvoert. Programma 10 sluit altijd op nihil aangezien alle kosten
en opbrengsten met de desbetreffende gemeenten worden verrekend. Per product van het programma 10 is een verantwoording samengesteld ten behoeve van de desbetreffende gemeente.
In deze verantwoording zijn de belangrijkste afwijkingen van de begroting nader toegelicht.
Deze verantwoordingen zijn reeds met de (financieel) ambtenaren van de desbetreffende gemeenten besproken.
Kazernes. De voorschotten die de VNOG bij de gemeenten in rekening brengt, zijn sinds 2014
ongewijzigd gebleven terwijl als gevolg van gestegen kostenontwikkelingen de werkelijke uitgaven voor de exploitatie van de kazernes jaarlijks toenemen. Aanpassing van de hoogte van de
bevoorschotting is uitgesteld in afwachting van de besluiten over demarcatie waarmee helder
wordt wie nu welke exploitatie uitgaven gaat betalen en dus ook gaat begroten. Aangezien de
VNOG de exploitatie voor de gemeenten uitvoert, worden alle uitgaven doorberekend wat ook
leidt tot extra inkomsten op dit programma dan begroot.
Overgangsrecht. Sinds eind 2017 wordt invulling gegeven aan de uitwerking van het Akkoord
Reparatie FLO-overgangsrecht. Periodiek worden richtlijnen verstrekt vanuit het LOGA met betrekking tot de uitwerking van onderdelen van dit akkoord. In 2020 zijn aanzienlijke kosten
verantwoord in verband met de afspraken met betrekking tot de opbouw van een nettospaartegoed tot 225% van het netto-inkomen op de leeftijd van 55 jaar. Doordat het te sparen
bedrag hoger is (225% van het netto-inkomen in plaats van 210% bruto) en het moment waarop het spaarbedrag moet worden bereikt eerder ligt (55 jaar in plaats van 59 jaar) moet voor
een grote groep medewerkers versneld gespaard worden. Op landelijk niveau is afgesproken dit
versneld sparen in 2020 en 2021 te laten plaatsvinden. Dit betekent hogere lasten aan levensloop in de kalenderjaren 2020 en 2021 dan in de begroting opgenomen was. Over de werkzame
tijd van de werknemer leidt dit niet tot meerkosten omdat een deel van de kosten in de tijd naar
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voren wordt gehaald. Voor de gemeente Apeldoorn bedroegen de extra lasten wegens versneld
sparen in 2020 circa € 780.000. Aangezien de VNOG deze regeling voor de gemeente Apeldoorn
uitvoert, worden alle uitgaven doorberekend wat ook leidt tot extra inkomsten op dit programma dan begroot.
Totaal
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7. Waarderingsgrondslagen
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (dit omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten) onder aftrek van de cumulatieve afschrijvingen. Disagio
wordt niet geactiveerd. De gehanteerde afschrijvingsmethoden staan beschreven in de
Financiële Verordening. De VNOG schrijft af volgens de lineaire methode op al haar reguliere activa en annuïtair op de gebouwen. Aan investeringen die gedurende het boekjaar
worden aangeschaft wordt wel rente toegerekend, maar er wordt daarvoor geen afschrijving berekend. De eerste afschrijving vindt plaats in het boekjaar volgend op het jaar
van aanschaf. De afschrijving wordt gebaseerd op de levensduur van de activa.
Verkort overzicht afschrijvingstermijnen
Waardering en afschrijving vaste activa:
1. Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd.
2. Afschrijving van gebouwen vindt plaats op basis van de annuïtaire methode, op gronden wordt niet afgeschreven. Op alle overige activa wordt lineair afgeschreven.
3. De rente voor de toerekening van de kapitaallasten wordt bepaald door het AB bij de
vaststelling van de begroting. Voor enkele projecten (aankoop van kazernes Doetinchem, Harderwijk en Apeldoorn SABA) is een projectrente vastgesteld die gekoppeld
is aan het rentepercentage van de voor de financiering aangetrokken leningen.
4. De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeente, worden afgeschreven
volgens de afschrijvingstermijnen zoals vastgesteld in de vergadering van het DB van
29 november 2018. Het vaststellen van de lijst met afschrijvingstermijnen is, op
grond van de huidige Financiële Verordening, een bevoegdheid van het DB.
Aanvullend op de vastgestelde lijst zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld:
a. Tweedehands aangekochte activa worden afgeschreven op basis van de geschatte
resterende economische levensduur;
b. Investeringen die in voorgaande leden niet specifiek zijn benoemd worden afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur.
Vorderingen
Vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde.
Liquide middelen
Liquide middelen zijn opgenomen tegen de nominale waarde.
Overlopende activa
Overlopende activa zijn opgenomen tegen de nominale waarde.
Algemene reserve
Algemene reserves zijn reserves waaraan het Algemeen Bestuur geen specifieke bestemming heeft gegeven.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan het Algemeen Bestuur een specifiek doel
heeft gegeven. Binnen deze reserves is onderscheid mogelijk in wettelijke, egalisatie en
overige bestemmingsreserves.
Stelsel van baten en lasten
De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarin de diensten of goederen zijn
geleverd. Eventuele verliezen en in redelijkheid te berekenen risico’s, die hun oorsprong
vinden in of voor het verslagjaar zijn verwerkt in de jaarrekening. De baten en lasten
waartussen een causaal verband bestaat zijn in hetzelfde jaar verantwoord. De programmarekening 2020 is opgesteld over de periode 1 januari 2020 – 31 december 2020.
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Resultaat bestemming
Conform BBV worden de mutaties in de reserves zowel bij de begroting als in de rekening, separaat verantwoord. Hierdoor is het jaarrekeningresultaat zowel voor als na bestemming inzichtelijk.
Voorzieningen
Voorzieningen kunnen gevormd worden wegens:
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch
redelijkerwijs te schatten;
b. op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van
die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een
aantal begrotingsjaren.
De voorzieningen worden gevormd tegen nominale waarde.
Langlopende schulden
De langlopende schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde. Van langlopende
schulden is spraken wanneer de oorspronkelijke looptijd één jaar of langer is.
Kortlopende schulden en vlottende passiva
Kortlopende schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde.
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8. Toelichting op de balans
Activa
Materiële vaste activa
81.839.363
36.145.103
45.694.260
5.820.386
-

Aanschafwaarde per 1-1-2020
Af: Afschrijving per 1-1-2020
Stand per 1-1-2020
Bij: Investeringen 2020
Af: Desinvestering 200
Bij: cum afschrijvingen des-investeringen
2020
Af: Afschrijvingen 2020
Af: Afwaarderingen 2020
Totaal saldo activa per 31-12-2020

-4.875.009
-82.605
46.557.032

De stand per 1-1-2020 bestaat uit de boekwaarde van de gehele VNOG. De VNOG kent
alleen investeringen met economisch nut. De activa van de VNOG bestaan uit viijf
categorieën, namelijk gronden & terreinen, bedrijfsgebouwen, vervoermiddelen,
apparatuur en overige activa. Hieronder de stand van de balans per categorie.
Verloopstaat investeringen 2020:
Categorie

Gronden &
Terreinen

Vervoermiddelen

Machines &
apparaten &
installaties

Overige
materiele
vaste activa

14.507.083
-1.875.000
309.018
-

19.677.051
1.328.836
919.536
0

6.979.375
202.455
3.698.341
0

4.530.751
-1.531.291
893.491
0

45.694.260
5.820.386
0

2.430.947
19.494.476

1.248.954
9.631.217

684.708
3.208.243

0
4.875.009
46.639.637

19.494.476

82.605
9.548.612

3.208.243

82.605
46.557.032

Bedrijfsgebouwen

Boekwaarde per 1-1-2020
Herrubicering
Bij: investering 2020
Af: desinvestering 2020
Bij: cum afschrijvingen des-investeringen
2019
Af: Afschrijving 2020
Subtotaal

1.875.000

510.400
12.430.701

Af: Afwaarderingen 2020
Totaal saldo activa per 31-12-2020

1.875.000

12.430.701

1.875.000

Totaal

In het jaar 2020 heeft de VNOG voor € 5,8 miljoen geïnvesteerd. Bijlage 2 bevat een
overzicht van de afgesloten en over te hevelen kredieten.
Duurzame waardeverminderingen en bijdrage uit derden hebben zich in 2020
niet voorgedaan.
Toelichting op de afschrijvingen
De gehanteerde afschrijvingsmethoden staan beschreven in de Financiële Verordening,
titel 2, artikel 10. Op gronden & terreinen wordt niet afgeschreven, op bedrijfsgebouwen
wordt annuïtair afgeschreven. Alle overige activa schrijft de VNOG met ingang vanaf
2017 af volgens de lineaire methode. Aan investeringen die gedurende het boekjaar
worden aangeschaft, wordt wel rente toegerekend, maar geen afschrijving berekend. De
eerste afschrijving vindt plaats het boekjaar volgend op het jaar van aanschaf. Het DB
heeft een nieuwe afschrijvingstermijn tabel vastgesteld die met ingang van 2019 wordt
toegepast.
In de periode maart 2019 t/m september 2020 is de ademluchtapparatuur van de VNOG
vervangen. Gevolg: dit betekent dat de boekwaarde ademlucht per 01-01-2019, in anderhalf jaar moet worden afgeschreven. Consequentie voor 2020 afwaarderingslast van
€ 82.605.
Restantkredieten 2020
In hoofdstuk 13 staan de kredieten die in 2020 niet (geheel) zijn uitgevoerd. De uitvoering vindt plaats in 2021 of later. Gevraagd wordt om deze kredieten over te hevelen
naar 2021.
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Vlottende activa
Vorderingen < 1 jaar
Onder vorderingen op korte termijn vallen vorderingen die binnen een jaar afgehandeld
worden. In onderstaande tabel staan de vorderingen op korte termijn aangegeven.
Uitzettingen < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen in 's Rijks Schatkist met een rente
typische looptijd < 1 jaar
Rekening courant verhouding met het Rijk
Overige vorderingen
Totaal uitzettingen < 1 jaar

31-12-2020
164.310

31-12-2019
157.184

Mutatie
7.126

7.265.431
0
159.809
7.589.550

5.961.172
0
66.835
6.185.190

1.304.259
0
92.974
1.404.360

Vorderingen op openbare lichamen
Dit betreft vorderingen op diverse openbare lichamen die in 2021 worden afgewikkeld.
Schatkistbankieren
Met ingang van 1 januari 2014 heeft het Ministerie van Financiën het voor overheidslichamen verplichte schatkistbankieren ingevoerd. De VNOG is hierdoor verplicht om overtollige middelen in rekening-courant aan te houden bij het Ministerie van Financiën. Als
overtollig wordt aangemerkt alle middelen die een drempelbedrag overschrijden. Voor de
VNOG is het drempelbedrag voor 2020 bepaald op € 453.100. De VNOG legt in navolgende tabel verantwoording af over de wijze waarin in 2020 de regels over schatkistbankieren zijn nageleefd.
Kwartaal

1

2

3

4

Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden

206.993

189.365

219.989

141.678

Drempelbedrag

453.100

453.100

453.100

453.100

Ruimte onder drempelbedrag

246.107

263.735

233.111

311.422

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

Uit voorgaande staat blijkt dat de VNOG in 2020 de regels voor het schatkistbankieren
volledig heeft nageleefd.
Rekening – courantverhouding met het Rijk
Als rekening courant met het Rijk wordt de zero-balancerekening gebruikt. Via dit
rekeningnummer verlopen de afromingen naar en de opnames uit ’s Rijks schatkist van
en naar de rekening courant VNOG. Het saldo van de zero balance-rekening is altijd € 0.
Overige vorderingen
Het totaal van overige vorderingen € 159.809,- betreft hoofdzakelijk declaraties van
kosten en RBS vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen staan ter vrije beschikking:
Liquide middelen
Simpled C ard Apeldoorn
Simpled C ard Veluwe
Simpled C ard Achterhoek
Simpled C ard IJsselstreek
Smpled C ard Log. Eenheden/locatiebeheerders
Bank BNG NOG zerobalancing rekening
Bank BNG NOG paraplurekening
Girorekening
Postbank NOG
Postbank NOG
Totaal liquide middelen

31-12-2020 31-12-2019 Mutatie
3.629
4.554
-925
4.352
1.445
2.907
4.533
4.610
-77
7.431
8.045
-614
2.790
1.302
1.488
0
0
0
0
0
0
13.426
13.551
-125
484
570
-86
2.780
2.866
-86
39.425
36.943
2.482
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Overlopende activa
Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen van Het Rijk
Nog te ontvangen bedragen van Overige Nederlandse
Overheidslichamen
Overige nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen
Totaal overlopende activa

31-12-2020
0
1.653.652
119.652
926.369
2.699.673

31-12-2019 Mutatie
0
519.113
1.074.381
1.593.494

0

1.134.539
119.652
-148.013
1.106.178

Overige nog te ontvangen bedragen
Onder de post ‘Overige nog te ontvangen bedragen’ staan de opbrengsten die de VNOG
in 2020 als baten heeft opgenomen in de exploitatie, maar die nog niet zijn ontvangen.
Vooruitbetaalde bedragen
Het bedrag aan vooruitbetaalde kosten heeft betrekking op opleidingskosten die reeds in
rekening zijn gebracht, maar waarvan de opleidingstrajecten pas in de komende jaren
worden afgerond. Voor het overige zijn het facturen die betaald zijn in 2020 maar betrekking hebben op 2021.
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Passiva
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmings- en egalisatiereserves en het gerealiseerd resultaat over het boekjaar.
Verloopstaat reserves
Vermeerdering
als gevolg van
Omschrijving

Saldo

Terugbetaling

bestemming

Vermeerde-

Verminde-

Verminderingen

Toevoeging

Saldo per

1-1-2020

aan gemeenten

resultaat 2019

ringen

ringen

ivm afschrijving

rente 2020

31-12-2020

Bestemming rekeningresultaat 2019
Algemene Reserve

4.148.482

-4.148.482

0

400.896

734.218

1.135.114

881.736

2.118.264

3.000.000

Bestemmingsreserves
Bedrijfsvoeringreserve
Jeugdbrandweer Oost-Gelre
Tijdelijke reserve
Egalisatiereserve afschrijvingen
Bestemmingsreserve Frictiekn LMO

5.436

5.436

650.000
1.202.595

838.630

650.000

50.000

1.434.992

313.000

540.000

500.000

316.792

82.605

2.291.982

500.000

500.000

Tijdelijke reserve incidentele veranderkosten
Reserve frictiekosten risicobeheersing

723.208

485.000

Tijdelijke reserve flankerende kn dekkings- spreidingsplan

360.000

Reserve vervanging operationeel uniform

485.000
10.508

349.492

12.390

237.610

50.000

Egalisatiereserve inzetten(uitruk)
TOTAAL Reserves

838.630

250.000
7.789.145

0

-96.000

3.308.622

50.000
1.302.690

82.605

0

9.616.472

Algemene reserve
Deze reserve behoort tot het weerstandsvermogen. Van het resultaat 2019 is € 734.218
toegevoegd.
Bedrijfsvoeringsreserve
Deze reserve behoort tot het weerstandsvermogen. Van het resultaat 2019 is een bedrag
van € 2.118.264 toegevoegd.
Jeugdbrandweer Oost-Gelre
Van de voormalige Stichting Jeugdbrandweer Oost-Gelre heeft de VNOG, na het opheffen
van deze stichting, de reserve ontvangen. Deze reserve is voor de nieuwe jeugdgroep
Oost-Gelre binnen de Jeugdbrandweer VNOG.
Tijdelijke reserve
Via deze reserve zijn via een besluit van het algemeen bestuur budgetten overgeheveld
van 2020 naar 2021.
Egalisatiereserve afschrijvingen
In de nota “Afschrijven en investeren” is afgesproken dat de verkoop van voertuigen, het
afboeken van restant-boekwaarden en het verschil tussen begroting en rekening van
rente en afschrijving wordt verrekend met de egalisatiereserve.
In 2020 heeft het restant van de extra-afschrijving op ademluchtapparatuur plaatsgevonden.
Stand 1 januari

1.202.595

Resultaatbestemming 2019

50.000

Verkoop materieel/materiaal
Onttrekking conform begroting
Extra afschrijving
Resultaat kapitaallasten

227.946
-313.000
-82.605
1.207.046
811.441

Stand 31 december

2.291.982
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Bestemmingsreserve Frictiekosten LMS
In 2018 heeft de VNOG € 500.000 ontvangen ten behoeve van de frictiekosten die ontstaan na vorming van de Landelijke Meldkamer.
Tijdelijke reserve incidentele veranderkosten
Betreft een tijdelijke (tot eind 2023) bestemmingsreserve voor 'veranderkosten organisatieontwikkeling' met een maximale hoogte van € 1.040.000. In december 2019 is vooruitlopend op het jaarrekeningresultaat hiervoor al € 500.000 beschikbaar gesteld. Bij de
bestemming van het resultaat is dit nog verhoogd tot € 1.040.000.
In 2020 is voor onder andere “De Expeditie” € 316.792 uitgegeven, hetgeen ten laste
van deze reserve is gebracht.
Reserve frictiekosten risicobeheersing
Betreft een tijdelijke reserve voor frictiekosten welke gepaard gaan met het implementeren van de toekomstvisie 2020. Betreft tijdelijke personele extra bezetting in verband
met de invoering van de Omgevingswet in de jaren 2021-2024 (4 x € 120.000). Deze
reserve is gevormd uit een onderschrijding van het budget voor de salariskosten bij de
afdeling in 2020 (conform de Toekomstvisie).
Tijdelijke reserve flankerende kosten dekkings- en spreidingsplan
Betreft een tijdelijke (tot eind 2027) bestemmingsreserve voor 'flankerende kosten dekkings-en spreidingsplan' met een maximale hoogte van € 360.000.
Van het resultaat 2019 is € 360.000 toegevoegd. In 2020 is voor de (digitale) presentatie programma blusvoertuigen, die een grote opkomst kende, € 10.508 uitgegeven en
ten laste van deze reserve gebracht.
Reserve vervanging operationeel uniform
Betreft een reserve ter vervanging van de huidige dienstkleding. In 2020 is hieraan
€ 50.000 toegevoegd.
Egalisatiereserve inzetten (uitruk)
Betreft een egalisatiereserve voor 'inzetten (uitruk)', zonder einddatum en met
een maximale hoogte van € 400.000. Van het resultaat 2019 is € 250.000 toegevoegd.
In 2020 is het budget voor de uitruk overschreden met € 12.390, welk bedrag ten laste
van deze reserve is gebracht.
Verloopstaat voorzieningen
Omschrijving

Saldo
1-1-2020

Vermeerde- Verminde- Verminderingen
ringen

ringen

door vrijval

Saldo per
31-12-2020

Voorzieningen voor risico's en verplichtingen
FLO Stedendriehoek

92.000

Arbeidskosten

62.000

0
402.000

Groot onderhoud kazerne Doetinchem

460.100

78.500

Groot onderhoud kazerne Harderwijk

391.925

101.500

4.859

944.025

582.000

66.859

Totaal voorziening

30.000

402.000

538.600
488.566
30.000

1.429.166

Toelichting voorzieningen
FLO-rechten Stedendriehoek
Het betreft de opgebouwde FLO-rechten van het personeel voormalige regio Stedendriehoek m.b.t de uitkeringsduur: voormalig personeel van 55 tot 65 jaar; daarnaast voor
actief personeel dat recht heeft op een overgangsregeling m.b.t. de periode 55 tot 60
jaar. Na een onttrekking van € 62.000 is voorziening opgeheven door het restant te laten
vrijvallen, omdat hier nauwelijks uitgaven meer op worden verwacht.
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Arbeidskosten
Het betreft hier de geraamde arbeid gerelateerde kosten.
Groot onderhoud kazernes Doetinchem en Harderwijk
Het betreft hier voorzieningen die worden aangewend voor het groot onderhoud aan de
overgenomen kazernes van Doetinchem en Harderwijk. Bedragen zijn gebaseerd op de
meerjarenonderhoudsplannen van de betreffende gemeenten. De VNOG voert het onderhoud uit c.q. laat het onderhoud uitvoeren en de respectievelijke gemeenten zorgen voor
de financiering daarvan door middel van het storten van bijdragen in de voorzieningen.
Vaste schulden > 1 jaar
Omschrijving
Lening BNG - 10 jaar - 40107204
Lening BNG - 15 jaar - 40109346
Lening BNG - 40 jaar - 40109345
Lening BNG - 10 jaar - 40109776
Lening BNG - 15 jaar - 40110312
Lening BNG - 10 jaar - 40110517
Lening BNG - 10 jaar - 40110644
Lening BNG - 10 jaar - 40110766
Lening BNG - 10 jaar - 40111179
Lening Gemeente Berkelland - 10 jaar
Lening BNG - 10 jaar - 40111678
Lening BNG - 10 jaar - 40111883
Lening BNG - 10 jaar - 40112457
Totaal leningen > 1 jaar

Rente Hoofdsom Stand 1-1-2020 Nieuwe lening Aflossing Stand 31-12-2020
2,80%
3.685.000
737.000
368.500
368.500
1,59%
2.000.000
1.385.374
128.874
1.256.499
2,29%
4.000.000
3.675.480
69.456
3.606.024
0,81%
2.500.000
1.375.000
250.000
1.125.000
1,33%
2.500.000
1.833.333
166.667
1.666.667
0,70%
2.500.000
1.750.000
250.000
1.500.000
0,40%
5.000.000
3.500.000
500.000
3.000.000
0,39%
5.000.000
3.500.000
500.000
3.000.000
0,68%
3.000.000
2.400.000
300.000
2.100.000
1,72% 10.000.000
5.213.043
1.007.354
4.205.689
0,69%
6.000.000
5.400.000
600.000
4.800.000
0,69%
4.000.000
3.600.000
400.000
3.200.000
0,70%
4.000.000
3.600.000
400.000
3.200.000
54.185.000
37.969.230
0 4.940.852
33.028.378

De rentelast bedroeg in 2020 € 365.867.
Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige fin. instellingen
Het betreft twaalf leningen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten waarvan twee
langjarig rentevaste leningen ter financiering van de kazerne die van de gemeente
Harderwijk is overgenomen. In de loop van 2020 zijn er geen nieuwe leningen
afgesloten.
Onderhandse leningen van openbare lichamen
Het betreft een 10 jarige rentevaste lening tegen 1,72% afgesloten bij de gemeente
Berkelland. Deze lening is afgesloten ter financiering van het van de gemeente
Doetinchem en Apeldoorn overgenomen onroerend goed.
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden < 1 jaar
Netto vlottende schulden < 1 jaar
Banksaldi
Overige schulden
Totaal vlottende schulden < 1 jaar

31-12-2020
895.209
1.274.988
2.170.197

31-12-2019 Mutatie
786.624
108.585
782.639
492.349
1.569.264
600.934

Kasgeldlening
De kasgeldleningen worden afgesloten om een tijdelijk tekort aan liquide middelen op te
lossen, onder de voorwaarden zoals genoemd in de wet Fido.
Banksaldo
Het bedrag van € 895.209,- aan banksaldo bestaat uit een schuld aan de BNG Bank per
31-12-2020.
Overige schulden
Het betreft hier het crediteurensaldo.
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Overlopende passiva
Overlopende passiva
Vooruitontvangen Eur. En Ned. Overheden
Overige vooruitontvangen bedragen
Overige overlopende passiva
Totaal overlopende passiva

31-12-2020 31-12-2019 Mutatie
0
0
0
80.090
74.051
6.039
5.631.995
5.164.173
467.822
5.712.085
5.238.223
473.862

Overige vooruitontvangen bedragen
Op de post overige vooruitontvangen bedragen staat voornamelijk de vooruitontvangen
huur voor kazerne Harderwijk, € 53.535,-. Een deel van de kazerne wordt gehuurd door
het Rode Kruis die de huur tot en met het jaar 2023 vooruit heeft betaald.
Overige overlopende passiva
De prestaties die in 2020 hebben plaatsgevonden, maar waarvan de facturen nog niet
zijn ontvangen zijn onder deze post opgenomen. Verder staan hieronder ook opgenomen
de te betalen nettoloonverplichtingen en sociale premies en loonheffing van december
2020, vergoeding vrijwilligers voor de maanden november en december 2020.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Een langjarig huurcontract is afgesloten voor het gebouw aan de Europaweg 79. Dit
huurcontract eindigt op 1 december 2023. De huur voor 2020 bedroeg € 503.990. De
servicekosten verbonden aan het gebruik van het pand bedroegen in 2020 € 194.801.
Verder zijn er meerjarige overeenkomsten en contracten aangegaan met leveranciers,
die zijn vastgelegd in het contractenregister VNOG.
Daarnaast zijn er verplichtingen aangegaan voor investeringen met een toekomstige
leverdatum. De bijbehorende kredieten die nog niet zijn gerealiseerd zijn in bijlage 2 van
deze jaarrekening weergegeven.
Voorts huurt de VNOG uitruk posten van de gemeente Apeldoorn. Dit betreft verschillende locaties die ook niet in de balans zijn opgenomen. De verhoging van de huur wordt
door de gemeente Apeldoorn, i.c. het Vastgoed Bedrijf Apeldoorn, jaarlijks bepaald op de
toegestane indexering voor huurpanden. Verder hanteren zij het principe van de kostendekkende huur. Periodiek laten zij de panden daarvoor taxeren. Dit kan leiden tot een
hogere of lagere huur. Het betreft een huurcontact voor onbepaalde tijd.
Gebeurtenissen na balansdatum
Nederland is eind februari 2020 getroffen door het COVID-19 (corona) virus. De impact
op het openbare leven is aanzienlijk. Zoals hiervoor toegelicht heeft het virus financiële
gevolgen gehad voor de jaarrekening 2020, en mogelijk ook op de jaren 2021 en verder.
Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze
risico’s en die van onze partners voortdurend. Met betrekking tot de balansposities aangaande de kortlopende vorderingen zijn deze met de kennis per 31 december 2020 beoordeeld op een toereikende waardering. Voor de inkomsten is de VNOG vooral afhankelijk van gemeenten en het Rijk. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit.
We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken
gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.
Het virus heeft geen gevolgen voor de balansposities van de VNOG.
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9. Incidentele baten en lasten
Overzicht incidentele baten en lasten jaarrekening 2020

Exploitatie
lasten

Programma 1

veranderkosten

16.875

ingeleend personeel

49.378
95.053

reserve frictiekosten Risicobeheersing
tijdelijke reserve/overhevelen opleidingsbudget
afwikkeling organisatie aanpassing

485.000

485.000

50.000

50.000

126.637

Incidentbestrijding
ingeleend personeel

18.579

uitgeleend personeel

68.145

uitreiking koninklijke onderscheidingen

73.493

egalisatiereserve kapitaallasten

12.390

Brandweerondersteuning
44.050

verkoop materieel

227.946

227.946

227.946

1.106.641

82.605

1.106.641

huisvesting

150.000

150.000

tijdelijke reserve ivm overheveling 2020

623.000

reserve vervanging operationeel uniform

50.000

onderh brandputten en opl ibgs jrresl 2019

96.000

egalisatiereserve kapitaallasten

afwikkeling organisatie aanpassing

82.605
150.000

623.000
50.000
96.000

96.000

220.000

Crisisbeheersing
ingeleend personeel

Programma 6

3.203
12.390

uitgeleend personeel

Programma 5

73.493

3.203

egalisatiereserve inzetten (uitruk)

Programma 4

onttrekking

78.725

subsidie IOV

Programma 3

toevoeging

Risicobeheersing

uitgeleend personeel

Programma 2

Reserves
baten

3.547

egalisatiereserve kapitaallasten

15.326

15.326

tijdelijke reserve

68.000

68.000

GHOR
ingeleend personeel

26.236

tijdelijke reserve

33.630

33.630

Meldkamer Oost Nederland
egalisatiereserve kapitaallasten
ingeleend personeel

43.192

uitgeleend personeel

35.643

afwikkeling organisatie aanpassing

Programma 7

182.000

Bestuur en bedrijfsvoering
ingeleend personeel

997.333

uitgeleend personeel

30.381

egalisatiereserve kapitaallasten

81.876

reserve veranderkosten

316.792

tijdelijke reserve

64.000

flankerende kosten dekkings- en spreidingsplan

316.792
64.000

10.508

kosten gijzelsoftware

Programma 9

81.876
316.792

10.508

290.000

Algemene dekkingsmiddelen
eindheffing wkr

38.088

vrijval voorziening S3H

30.000

egalisatiereserve kapitaallasten

Totaal

313.000

5.456.772

1.664.731

313.000

2.808.622

981.295

Toelichting
Voor diverse programma’s:
Ingeleend en uitgeleend personeel: uitgeleend personeel betreft de detacheringen van personeel aan het IFV en
de provincie Gelderland. De inhuur in 2020 heeft betrekking op de uitvoering van reguliere taken waarvoor op
dat moment intern geen expertise beschikbaar was.
Toevoeging of onttrekking aan de egalisatiereserve kapitaallasten: de opbrengst van de verkoop van materieel
wordt in de egalisatiereserve gestort; boekwaardeverlies wordt aan de reserve onttrokken en het verschil tussen begrote en werkelijke kapitaallasten worden ten gunste of ten laste van de reserve gebracht.
De kosten voor Corona waren incidenteel. Voor de cijfers en toelichting wordt verwezen naar paragraaf 4.4.
Programma 1 Risicobeheersing
- Subsidie IOV: dit subsidie wordt afgebouwd; conform wetgeving vallen subsidies onder incidentele baten of
lasten.
- Voor het organisch veranderen is incidenteel geld voor 2020 en 2021 met een maximale uitloop tot 2023.
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- Frictiekosten Risicobeheersing. Als onderdeel van het Implementatieplan in een reserve een bedrag gestort
om fluctuaties in de salariskosten de komende jaren op te vangen (dekking is onderuitputting salarissen 2019).
Programma 2 Incidentbestrijding
- Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen: De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft de burgemeesters op 26
oktober 2018 laten weten dat het toekennen van Koninklijke Onderscheidingen (KO) aan brandweervrijwilligers
gaat veranderen. De KO’s voor brandweervrijwilligers met een dienstverband van 20 jaar of langer konden tot
1 januari 2020 worden aangevraagd en moesten uiterlijk 24 april 2020 uitgereikt zijn. Dit betekende, dat er
eind 2019 en begin 2020 veel extra koninklijke onderscheidingen zijn uitgereikt.
De gemaakte kosten worden conform besluitvorming in het DB in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten op basis van de gemaakte kosten per gemeente.
- Egalisatiereserve uitrukken (inzet). Deze reserve is gevormd uit het jaarresultaat 2019, omdat de kosten voor
inzetten per definitie fluctueren.
Programma 3 Brandweerondersteuning
- Verkoop materieel: conform de nota ‘afschrijven en investeren’ worden de opbrengsten van verkochte voertuigen in de egalisatiereserve afschrijvingen gestort.
- Binnen programma 3 is in totaal voor € 623.000 aan lasten incidenteel overgeheveld naar 2021:
* 0-meting huisvesting
400.000
* Leergang bevelvoerder
106.000
* Onderhoud materialen
40.000
* Demarcatiebudget
27.000
* Rijopleiding C
50.000.
- Voor de vervanging van de dienstuniformen in 2025 wordt gespaard. Hiervoor is de reserve gevormd.
Programma 4 Crisisbeheersing
Incidenteel wordt aan lasten overgeheveld naar 2021 voor opleiding.
Programma 5 GHOR
Incidenteel wordt aan lasten overgeheveld naar 2021 voor kleding en opleiding ROF.
Programma 7 Bedrijfsvoering
- Voor het organisch veranderen is incidenteel geld voor 2020 en 2021 met een maximale uitloop tot 2023.
Voor de toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
- Incidenteel wordt aan lasten overgeheveld naar 2021 voor de inhaalslag vaccinatie.
- Voor de oriëntatiedagen blusvoertuigen is in 2019 een reserve gevormd. Er waren al wat voorbereidingen
getroffen in 2020. Maar door Corona zijn deze dagen vooralsnog alleen digitaal doorgegaan. Deze lasten zijn
aan de reserve onttrokken.
- VNOG is in 2020 getroffen door gijzelsoftware. Voor de toelichting van deze incidentele last wordt verwezen
naar de paragraaf bedrijfsvoering.
Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen
- Eindheffing WKR (Werkkostenregeling): vanwege het grote aantal vrijwilligers ten opzichte van de totale loonsom, is een eindheffing vanwege de Werkkostenregeling (WKR) vrijwel onvermijdelijk. Om vroegtijdig inzicht te
krijgen in de ontwikkeling van de WKR, berekent de VNOG met ingang van 2017 ieder kwartaal de cumulatieve
effecten van de WKR per afdeling. Op die manier kan worden bezien of er een eindheffing vanwege de WKR
dreigt, of bijsturing nodig is. Deze maatregel heeft sinds 2017 effect.
- De voorziening S3H is opgeheven, omdat er nauwelijks meer kosten op verwacht worden. De middelen in de
voorziening zijn vrijgevallen.
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10. Single Information Single Audit (SISA) 2020

JenV

A2

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 28 januari 2021
Brede Doeluitkering
Besteding (jaar T)
Rampenbestrijding (BDUR)
Besluit veiligheidsregio's
artikelen 8.1, 8.2 en 8.3
Veiligheidsregio's
Aard controle R
Indicator: A2/01
€ 7.496.539
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11. Wet Normering Topinkomens (WNT)
De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Het voor Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 €
201.000. Het betreft hierbij het algemeen bezoldigingsmaximum.
Bezoldiging topfunctionarissen
Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

D.G.L. Kransen
Algemeen directeur /
Regionaal commandant
01/01 –31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

136.620,14

0

Beloningen betaalbaar op termijn

21.478,63

0

Subtotaal

158.098,77

0

201.000*1*365:365=
201.000

0

N.v.t.

N.v.t.

158.098,77

0

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
bedragen x € 1

D.G.L. Kransen

J. Wesselink

Algemeen directeur /
Regionaal commandant

Afd. hoofd Risico / Crisisbeheersing (wrnd. directeur)

21/01 – 31/12

01/01 – 20/01

1,0

1,0

ja

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 143.296,08

€ 6.520,58

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 19.296,46

€ 1.044,11

Subtotaal

€ 162.592,54

€ 7.564,69

(194.000 x 1 x 345) : 365 =
€ 183.369,86

(194.000 x 1 x 20) : 365 =
€ 10.630,14

N.v.t.

N.v.t.

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Bezoldiging
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Toezichthoudende topfunctionarissen
Gemeente
1. Aalten
2.

Apeldoorn

3.

Berkelland

4.

Bronckhorst

5.

Brummen

6.

Doetinchem

7.

Elburg

8.

Epe

9.

Ermelo

10. Harderwijk
11. Hattem
12. Heerde
13. Lochem
14. Montferland
15. Nunspeet
16. Oldebroek
17. Oost Gelre
18. Oude IJsselstreek
19. Putten
20. Voorst
21. Winterswijk
22. Zutphen

AB-lid
A.B. Stapelkamp
366 dagen
A.J.M. Heerts
366 dagen
J.H.A. van Oostrum
366 dagen
Mw. M. Besselink
366 dagen
A.J. van Hedel
366 dagen
M. Boumans
366 dagen
J.N. Rozendaal
366 dagen
T.C. Horn
366 dagen
A.A.J. Baars
302 dagen
H.J. van Schaik
366 dagen
A.S.F. van Asseldonk
261 dagen
Mw. J.A. Koops-Scheele
247 dagen
S.W. van ‘t Erve
366 dagen
P. de Baat
366 dagen
B. van de Weerd
366 dagen
Mw. T.H. Haseloop-Amsing
366 dagen
Mw. A.H. Bronsvoort
366 dagen
O.E.T. van Dijk
366 dagen
H.A. Lambooij
366 dagen
J.T.H.M. Penninx
366 dagen
B.J.J. Bengevoord
366 dagen
Mw. A. Vermeulen
366 dagen

Bezoldiging
€€€€€€€€Mw. Th.A.J. Burmanje
32 dagen

€€-

Mw. M. Sanderse
105 dagen
J.W. Wiggers
61 dagen

€€€€€€€€€€€€-
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12. Overzicht taakvelden en beleidsindicatoren
Taakvelden

UIT GA VEN
Taakveld

Omscrhrijving taakveld

0.1

Bestuur

0.4
0.5
0.8

Overhead
Treasury
Overige baten en lasten

0.10
1.1
TOTAAL

Mutaties reserves
Crisisbeheersing en brandweer

INKOMST EN

Begroting
2020
567.500

Rekening
2020
309.484

14.951.987
644.650
88.168

14.140.567
365.541

154.640
644.650

386.743
533.334

1.373.630
44.000.026
61.625.961

2.808.622
40.707.628
58.331.843

1.471.500
59.355.171
61.625.961

668.296
61.353.951
62.948.225

Begroting
2020

Rekening
2020
5.901

Beleidsindicatoren
In de voorschriften van het BBV is een basisset van 39 beleidsindicatoren opgenomen.
De beleidsindicatoren zijn niet genormeerd door het rijk. De volgende indicatoren moet
de VNOG opnemen:
jaarrekening
2020
0,41

Indicator
Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners
Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners

bezetting
31-12-2021

0,40

Apparaatskosten: kosten per inwoner

€ 16,62

Externe inhuur: kosten als % van totale loonsom +
totale kosten inhuur externen
Overhead: % van totale lasten

24,77%

4,15%

€ 998.000

Overzicht baten en lasten
Met daarin de overhead apart vermeld; niet als onderdeel van het programma:
2020

baten

lasten

saldo

01 Programma Risicobeheersing

283.703

4.199.181

3.915.478

02 Programma Incidentbestrijding

531.743

11.169.657

10.637.915

1.884.809

03 Programma Brandweerondersteuning

14.696.318

12.811.509

-

1.168.690

1.168.690

05 Programma GHOR

42.734

1.419.276

1.376.542

06 Programma MON

746.241

1.762.981

1.016.740

5.901

2.011.995

2.006.094

04 Programma Crisisbeheersing

07 Programma Bestuur en Bedrijfsvoering
08 Programma Directie, Control en Staf

-

09 Algemene Dekkingsmiddelen

54.289.608

10 Programma Brandweerkazernes in eigendom en overgangsrecht
Overhead
Saldo van baten en lasten

480.567

480.567

365.541

-53.924.067

4.108.448

4.108.448

386.743

14.140.567

13.753.824

-

62.279.930

55.523.221

-6.756.709

535.000

535.000

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
01 Programma Risicobeheersing

-

02 Programma Incidentbestrijding
03 Programma Brandweerondersteuning

12.390

3.203

-9.187

328.605

2.007.587

1.678.981

04 Programma Crisisbeheersing

-

83.326

83.326

05 Programma GHOR

-

33.630

33.630

06 Programma MON

-

-

07 Programma Bestuur en Bedrijfsvoering

327.300

08 Programma Directie, Control en Staf

-

09 Algemene Dekkingsmiddelen

313.000

10 Programma Brandweerkazernes in eigendom en overgangsrecht

Resultaat
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63.261.226

145.876
58.331.843

-181.424
-313.000
-4.929.382
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13. Overzicht af te sluiten en over te hevelen kredieten
Af te sluiten kredieten

Uitgaven
vóór 2020

Krediet

Uitgaven 2020 Restant

toelichting

Laptops 2019(K)

44.200

0

51.316

Desktops 2019(K)

18.000

0

19.964

-1.964 extra aanschaf i.v.m. hack najaar 2020

ICT werkstations GBM 2020(K)

33.309

0

51.861

-18.552 extra aanschaf i.v.m. hack najaar 2020

ICT smartphones GBM 2020(K)

35.000

0

49.070

-14.070 extra aanschaf i.v.m. hack najaar 2020

Financieel pakket 2019 subkrediet(K)

75.000

34.335

41.589

-923 levering afgerond in 2020

Applicatiesystemen GHOR voertuigen 2020(K)

30.000

0

23.513

6.487 levering afgerond in 2020

5 OVD voertuigen GHOR 2019(K)

-7.116 extra aanschaf i.v.m. hack najaar 2020

270.000

1.759

226.610

Iedereen in Beeld restant infra 2017(K)

70.000

0

68.956

Hardware als gevolg van gijzelsoftware 2020(K)

48.000

0

47.614

Vervanging backup-omgeving 2020(K)

32.000

0

31.867

Opslagkasten gevaarlijke stoffen 2018(K)

30.000

10.085

8.844

Bluslaarzen 2020(K)

43.312

0

31.232

12.080 besteding ten laste van krediet 2020 afgerond

Chemiepakken 2020(K)

15.000

0

18.632

-3.632 leveringen afgerond t/m 2020

Dienstauto 06-9801 2019(K)

22.000

0

19.681

2.319 levering afgerond in 2020

Dienstauto 06-8801 2019(K)

22.000

0

19.681

2.319 levering afgerond in 2020

Dienstauto 06-9702 2019(K)

22.000

0

19.680

2.320 levering afgerond in 2020

Dienstauto 06-9704 2019(K)

22.000

0

19.681

2.319 levering afgerond in 2020

6.100

3.149

0

640.000

590.607

0

Jeugdbrandweer: represent pakket 2019 polo-sweater(K)
Redgereedschap 2019(K)
Meetapparatuur explosiemeters 2019(K)

41.631 levering auto's (nagenoeg) in 2020
1.044 afronding/oplevering in 2020
387 aanschaf/levering i.v.m. hack najaar 2020
133 aanschaf/levering i.v.m. hack najaar 2020
11.071 leveringen afgerond in 2020

2.951 leveringen afgerond t/m 2020
49.393 leveringen afgerond ten laste van dit krediet

12.000

5.365

0

6.635 leveringen afgerond ten laste van dit krediet

337.562

195.966

0

141.596 leveringen afgerond ten laste van dit krediet

IBARC 2017(K)

1.677.625

1.540.088

105.694

Ademluchtapparatuur 2019(K)

4.167.500

26.499

3.345.890

31.843 leveringen
meeste uitgaven
afgerond
zijnten
gedaan;
laste van
er wordt
dit krediet
nog
een gering bedrag aan krediet overgeveld
795.111 naar 2021

Redgereedschap 2017(K)

Verbouwing ROT ruimte 2016(K)

150.000

Vervanging bluspakken 2020(K)

651.200

0

654.981

8.473.808

2.407.852

5.132.179

Inrichting vakbekwaamheidspleinen
Totaal

275.824

86

150.000 afsluiting
meeste uitgaven
oude niet
zijnbestede
gedaan;
kredieten
er wordt nog
een gering bedrag aan krediet overgeveld
-3.781 naar
In de2021
vergadering van het algemeen bestuur
van maart 2021 is hiervoor alsnog een krediet
-275.824 aangevraagd. Kosten zijn al gemaakt in 2020.
933.776
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Over te hevelen kredieten

Uitgaven
voor 2020

Krediet

Uitgaven
2020

Restant

Veiligheidsportaal ICT INFRA Sub 2017(K)

132.995

42.368

25.164

Procesbeheerssysteem Rb 2019(K)

135.000

0

33.568

0

0

IAM Kernregistratie personeel P0057 2019 sub(K)

25.400

Mobiele Data Terminals (MDT) 2020(K)

462.000

Managementinformatie systeem 2020(K)

154.686

toelichting overheveling

65.463 uitfasering loopt door in 2021
101.432 vervanger First Watch, is aanbesteed
25.400 onderzoek in 2020, vervolg in 2021
462.000 vervanging in relatie met blusvoertuigen
154.686 besteding i.s.m. uitvoering Toekomstvisie

Voertuig voor verzorgingsgroep 2011 (k)(K)

40.000

40.000 vervanging onderdeel Toekomstvisie

Communicator redundantie 2020(K)

37.843

37.843 besteding i.s.m. MON ontwikkelingen

Heftruck 2018(K)

30.000

Compressoren t.b.v. waterwagens 2018(K)

70.000

26.616

1.901

1.299.000

530.163

585.574

Hoogwerker Apeldoorn 2018(K)

30.000 Investering in 2021
41.484 vervanging compressoren posten loopt
183.263 oplevering verwacht in 2e kw. 2021

OMS Broker 2018(K)

75.000

Luchtdrogers en compressoren 2019(K)

70.000

5.729

3.691

60.580 Vervanging compressoren posten loopt

WTS 1500 2019(K)

798.600

0

5.115

4 personeel/materieel bussen 2020(K)

195.316

793.485 Levering zal plaatsvinden in 2021
Investering is onderdeel van het
mobiliteitsplan, dat nog in ontwikkeling
195.316 is.

75.000 Investering is in gang gezet

Kraan/shovel O&O Winterswijk 2020(K)

20.625

20.625 Investering in 2021

Duikpakken 2020(K)

19.284

19.284 Besteding krediet onderhanden

Was/droogmachine 2020(K)

19.078

Briefing container 2020(K)

25.000

Motor boot Harderwijk 2020(K)

18.000

18.000 Besteding krediet verwacht in 2021

230.000

230.000 Besteding krediet verwacht in 2021

WTG Oldebroek(K)
Vervanging pelletkachel Harderwijk 2020(K)

80.000

OGS/AGS uitrusting 2017(K)

83.986

Inventaris AGS First Defender 2020(K)

51.562

Ademluchtapparatuur 2019(K)

532.500

Pagers 2020(K)

289.035

19.078 Besteding krediet verwacht in 2021
0

0

33.193
8.148

0

25.000 Oplevering verwacht in 1e kwartaal 2021

46.807 Besteding krediet verwacht in 2021
Uitvoering in 2021 nadat besluitvorming
75.838 eind 2020 heeft plaatsgevonden.
51.562 idem
Meeste uitgaven zijn gedaan; er wordt
nog een gering bedrag aan krediet
532.500 overgeveld naar 2021
Voor 2022 wordt een verhoging van het
krediet aangevraagd ter vervanging van
289.035 de pagers in dat jaar.

Beeldschermen RBT ruimte 2016(K)

20.000

20.000 Krediet wordt in 2021 besteed.

Audiovisuele middelen MAC restant 2016(K)

69.000

69.000 Krediet wordt in 2021 besteed.

Vervanging bluspakken 2020(K)

80.000

Totaal

5.063.910

80.000 afsluiten in '20, overheveling ged.naar '21
613.023

688.207

87

3.762.680
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Bijlagen – niet behorende tot de gecontroleerde jaarrekening
Bijlage 1. Kerngegevens
Gemeentelijke bijdragen volgens de begroting 2020:

Gemeente

Bijdragen voor
individuele
afspraken

Individuele
afspraken*

Totaal
bijdragen
2020

Aalten

1.507.338

Apeldoorn

9.798.751

Berkelland

2.560.852

2.560.852

Bronckhorst

2.256.654

2.256.654

Brummen

1.115.143

1.115.143

Doetinchem

3.095.879

Elburg

1.216.925

Epe

1.779.155

Ermelo

1.571.693

Harderwijk

2.336.909

Hattem

1.507.338
1.761.303

685.400

11.560.054

3.781.279
1.216.925

56.000

1.835.155
1.571.693

502.000

582.895

2.838.909
582.895

Heerde

953.366

953.366

Lochem

2.039.089

2.039.089

Montferland

1.925.277

1.925.277

Nunspeet

1.548.348

1.548.348

Oldebroek

1.240.394

1.240.394

Oost Gelre

1.661.367

1.661.367

Oude IJsselstreek

2.049.680

2.049.680

Putten

1.247.736

1.247.736

Voorst

1.337.700

1.337.700

Winterswijk

1.614.279

1.614.279

Zutphen
Totaal:

2.704.715
46.144.143

2.704.715
3.004.703

49.148.846

*Individuele afspraken betreffen: afrekening lasten (overgedragen) kazernes (programma 10), verrekening
kazernes (programma 10) en overgangsrecht (programma 10).
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Bijlage 2. Stand Toekomstvisie-Opdrachten
In totaal zijn er 41 Opdrachten. Resumé stand per 31 december 2020:
13
5
1
9
11
2
41

Opdrachten afgerond
Opdrachten niet van toepassing voor 2020 (gepland voor later jaar)
Opdracht betreft constatering
Opdrachten gestart en op schema
Opdrachten gestart, maar vertraging (o.a. vanwege corona)
Opdrachten achterstand
Totaal

KLAAR

Opdracht
Opdracht
Opdracht
Opdracht
Opdracht
Opdracht

is helemaal klaar
was niet ingepland voor 2020, maar voor later jaar
is dus feitelijk geen Opdracht
is gestart in 2020, afronding is conform planning na 2020 en loopt op schema
is gestart in 2020, afronding is conform planning na 2020, maar heeft vertraging
was gepland voor 2020, maar dat is niet gelukt

Opdracht

Afd.

Inhoud

1 t/m 20
21

n.v.t.
GHOR

22, 23

GHOR

22, 23

GHOR

22, 23

GHOR

Punten 1 t/m 20 betreft de Toekomstvisie. Via de Opdrachten (21 en verder) wordt hieraan gewerkt. De Opdrachten moeten uiterlijk 2026 afgerond zijn.
Wordt op sterkte gebracht conform gerepareerde begroting 2019.
Door coronacrisis is dit uitgesteld. De werving van een beleidsmedewerker advisering loopt en zal begin januari 2021 zijn afgerond.
Risicoanalyse & planvorming (bouwsteen 1): actoren bijeenbrengen om proactief op trends en
Gepland om in 2021 in te voeren (loopt daarna structureel door).
ontwikkelingen in te spelen.
Informatievoorziening (bouwsteen 3): permanent monitoren van actuele beschikbaarheid van
Start invoering vanaf 2021. Geleidelijk opbouw. Vanaf 2024 volleacute zorg en bij crises en rampen te kunnen delen binnen het netwerk.
dig ingevoerd (en loopt daarna structureel door).
Operationele organisatie (bouwsteen 5): slagkracht geneeskundige crisisorganisatie met burgers
Start invoering vanaf 2021. Geleidelijk opbouw. Vanaf 2023 volleals hulpverleners in georganiseerd verband.
dig ingevoerd (en loopt daarna structureel door).

Stand

24, 25

RCB

26

RCB

27

RCB

Voor vergunning-/toezichtdeel diensten VNOG afstemmen met gemeenten (CSO): aanbod van
VNOG tijdens/na transitie, past bij vraag, incl. aanpassingen werkwijze van gemeenten.

28

RCB

CB-deel wordt op sterkte gebracht conform gerepareerde begroting 2019.

Invulling loopt iets achter. Werving van een trainee is uitgesteld
naar 2021 i.v.m. de coronacrisis.

29

RCB

Risicoanalyse en planvorming CB (bouwsteen 11): faciliteren en regisseren kennisplatform gericht
op trends en ontwikkelingen.

Gepland om in 2021 in te voeren (loopt daarna structureel door).

29
29

RCB
RCB

Informatievoorziening CB (bouwsteen 13): doorontwikkelen naar dynamische risicoinformatie.
Risicocommunicatie Crisisbeheersing (bouwsteen 16): informatievoorziening biedt handelingsperspectief aan inwoners, is overzichtelijk en toegankelijk.

Werving is in afrondende fase. Start 1 oktober 2020.
Gepland om in 2021 in te voeren (loopt daarna structureel door).

29 KLAAR

RCB

Bevolkingszorg & crisiscommunicatie CB (bouwsteen 17): centraal budget op wens van de
gemeenten om activiteiten te organiseren.

Budget is ondergebracht bij Crisisbeheersing Bevolkingszorg.
Budget wordt ingezet voor organisatie oranje dag en andere
werkzaamheden t.b.v. doorontwikkeling bevolkingszorg.

30 N.v.t.
31

IB
IB

Compacte slagvaardige brandweerorganisatie. Dit is een constatering, ter uitwerking.
Onderzoek naar mogelijke samenvoeging Gendringen-Silvolde.

31

IB

Onderzoek naar mogelijke één post stedelijk gebied Apeldoorn.

Wordt via de volgende Opdrachten gerealiseerd.
Met burgemeester van Oude IJsselstreek afgesproken dat na de
besluitvorming over de nieuwe gebieden verder wordt opgepakt,
o.a. PVA in Q 1 2021 maken.
In samenwerking met de gemeente Apeldoorn worden, op basis
van een abstract PvE, locaties onderzocht die geschikt zijn voor
vervolgonderzoek. Besluitvorming wordt in 2021 verwacht.

RB-deel wordt op sterkte gebracht met inachtneming van / onder uitvoering van de transitie i.v.m.
Omgevingswet (i.r.t. Opdracht 44).
Veranderkosten Risicobeheersing Informatievoorziening (bouwsteen 9a): digitalisering van data.

89

Voortgang

Opdracht gestart in 2020. Geleidelijke opbouw loopt volgens
planning.
Opdracht gestart in 2020. Geleidelijke opbouw loopt volgens
planning.
Opdracht is gestart maar vertraagd door beide coronagolven en
hack. De gesprekken met de gemeenten hebben plaatsgevonden.
De opdracht zit in de afrondende fase. Oplevering foto gemeenten
januari 2021. Daarna doorvertaling maken in processen afdeling
RCB.

:
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31a

IB

Meer grensoverschrijdende samenwerking met buurregio’s en Duitsland, met als eerste onderzoek
mogelijkheden internationale kazerne Dinxperlo-Suderwick.

32, 33, 34,
35

IB

Materieel (bouwsteen 18): Het aantal repressieve voertuigen/systemen wordt teruggebracht. Een
aantal repressieve voertuigen en/of systemen wordt niet vervangen of afgestoten en een aantal
nieuwe repressieve voertuigen en/of functionaliteiten wordt gekocht; periode 2020-2026.

32a KLAAR

IB

36

IB

Dekkings-/spreidingsplan maken: naast spreiding o.a. ook normen voor voertuigen/systemen
hierin vastleggen. Dit is een verplichte bijlage van regionaal beleidsplan. Daar waar de normen niet
gehaald worden, wordt geïnvesteerd in risicobeheersingsmaatregelen.
Afname aantal vrijwilligers (bouwsteen 19): het aantal kan op termijn omlaag van het huidige
aantal van 1355 naar het nieuwe aantal van 1237 (-118).

37

IB

Besparing Vakbekwaam worden (bouwsteen 20): Er is er op termijn een besparing op de opleidingskosten.

38

IB

Besparing Vakbekwaam blijven (bouwsteen 21): Door het lagere aantal vrijwilligers is op termijn
een besparing op de reguliere Oefenkosten.

39

IB

Oefenen onder real. omstandigheden (22) / kwaliteitsniveau oefenavonden (23) / eenmalige veranderkosten real. oefenen (22a): impuls op vakbekwaamheid waarbij oefenen onder real. omstandigheden wordt versterkt en kwaliteitsniveau reguliere oefenavonden verhoogd.

40 KLAAR

IB

Nader onderzoek naar plaatsing natuurbrandvoertuigen, check ivm lokale risico objecten, locaties
van de tweede tankautospuiten en grensoverschrijdende samenwerking.

41 KLAAR

IB

In de regio blijft één vrijwillig duikteam beschikbaar. De opdracht is om, op basis van
criteria, met een advies te komen waar dit duikteam het best gepositioneerd kan worden.

Afgerond. Op basis van externe onderzoek heeft het AB op 25 juni
2020 besloten om in Harderwijk het duikteam te handhaven en
het duikteam van Heerde op te heffen. Er is een overgangsperiode
van 2 jaar afgesproken om dit te realiseren.

42

BV

Plan is gemaakt en in uitvoering. We wachten op de stabilisatie.

43

BV

Afd Bedrijfsvoering inkrimpen (bouwsteen 24-27): na stabilisatie wordt BV teruggebracht met zes
fte.
Informatievoorziening (bouwsteen 26a): extra investering op de Informatievoorziening voor het
versterken van de managementinformatie/business intelligence.

44

BV

45

IB

Om de overgang naar de Toekomstvisie mogelijk te maken, is een incidentele investering in de
totale organisatie nodig t.b.v. Organisatieontwikkeling (veranderkosten) (bouwsteen 28).
Kosten beperken kazernering dagdienst (bouwsteen EB1).

90

Er zijn gesprekken met de Duitsers geweest. Met de Branddirektor
Bocholt zijn afspraken gemaakt over het vervolg. Er was een dag
gepland waar beide posten samenkomen en een bestuurlijke
conferentie. Vanwege corona is dit uitgesteld naar 2021.
Het totale traject loopt, ondanks corona, qua planning geen gevaar. Wel kunnen in het ene jaar wat minder voertuigen worden
geleverd, en in het andere jaar wat meer voertuigen worden
geleverd (minder in 2021 en meer in 2022). Er zijn bijenkomsten
geweest met alle postcommandanten en er is een projectleider
aangesteld die het voertuigenplan gaat uitvoeren. De posten
hebben een totaaloverzicht gekregen van de vervangingen voor
de komende 6 jaar.
Dekkingsplan is gemaakt en als bijlage bij het regionaal beleidsplan gevoegd. Het AB heeft dit, na raadsconsultatie, op 10 december 2020 definitief vastgesteld. Opdracht afgrond.
Hangt samen met definitieve voertuigmutaties (zie Opdracht 32),
bij werving wordt er al wel rekening mee gehouden. Posten zijn
wel voorzichtig/terughoudend met aanname. Definitieve aantallen
van de posten moeten nog formeel vastgesteld worden. De definitieve aantallen zullen in de loop van de komende jaren afhankelijk
van de wijzigingen in voertuigen worden bereikt.
Een eerste deel van de besparing (gepland voor het jaar 2020) is
in de begroting 2020 verwerkt. De rest van de besparing volgt in
de jaren daarna.
Deze opdracht kan pas worden verwerkt als de daling van het
aantal vrijwilligers is behaald/verwerkt en het voertuigenplan
definitief is uitgevoerd (zie opdracht 36).
Voor een deel is de stand ‘rood’, omdat we als gevolg van de
Corona-crisis het oefenen lange tijd hebben stilgelegd. Dus de
kwaliteitsimpuls oefenavonden voor 2020 is niet gerealiseerd. Het
aanpassen van de vakbekwaamheidspleinen heeft juist een extra
impuls gekregen omdat dit werk was wat wel doorgang kon vinden. Daar zijn extra investeringen gepleegd om de pleinen te
versterken en te verbeteren.
Afgerond. Op 12 december 2019 zijn de resultaten gepresenteerd
in het AB. Opdracht is uitgevoerd.

Is gestart, maar door corona en de hack is overloop nodig. Geplande werving kon niet doorgaan, vacatures zijn nog niet allemaal ingevuld
Is gestart (‘De Expeditie’), o.a. ontwikkelgespreken, leiderschapstraject en webinars. Door corona overloop naar 2022.
Bijeenkomsten met de medewerkers vonden plaats op 30 juni en
1 juli 2020 op de werklocaties Doetinchem, Saba & Zutphen.
Vanwege corona getemporiseerd, vervolg in Q1 2021.
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46

IB

Meer sturen op opkomst (niet meer opkomst dan nodig) en tijdige afschaling. Ook wordt ingezet
op variabele voertuigbezetting (bouwsteen EB2a).

47 KLAAR

IB

Onderzoek gevolgen afschaffen piketvergoeding bevelvoerder van dienst (bouwsteen EB2b).

48 KLAAR
49

IB
IB

Handhaven natuurbrandverkenners.
Regeling Niet-repressieve vrijwilligers (bouwsteen EB3): kaders hiervan opnieuw beschouwen,
beter beschrijven, strikter handhaven teneinde kosten te reduceren.

50

RCB

51 KLAAR

RCB

Eenheid brandonderzoek (nu ingebed in de Regeling Operationele Functionarissen) behouden,
maar dan op basis van vrije instroom (bouwsteen EB4).
Onderzoek of besparingen mogelijk zijn op de faciliteiten van piketfunctionarissen in de Regeling
Operationele Functionarissen (bouwsteen EB4).

52 KLAAR

IB

Harmoniseren achterliggende werkwijzen voor brandweerwedstrijden; vergoeding en het bijbehorende budget voor deelname wordt gehandhaafd (bouwsteen EB5).

53

IB

De Logistieke Eenheden worden, waar operationeel verantwoord, vereenvoudigd en waar mogelijk
wordt overgegaan van twee naar één team (bouwsteen EB6).

54 KLAAR

IB

55 KLAAR
57 KLAAR

BV

Bedrag per vrijwilliger dat elke personeelsvereniging ontvangt gelijktrekken; huidige budget voor
Personeelsverenigingen wordt gehandhaafd (bouwsteen EB7).
Op termijn (3-6 jaar) door Opdrachten 21 t/m 54 structurele besparing t.o.v. gewijzigde begroting
2019. Meerjarige financiële opbouw verwerken in documenten P&C cyclus.

Voornemen is om de eenheden, voor 1 januari 2026, zo in te
richten dat vanuit Apeldoorn en Doetinchem gewerkt kan worden.
Er zijn deelvragen opgesteld die door postcommandanten logistiek
en teamleiders M&L worden uitgezocht. Er zijn fases beschreven
(oriëntatie, bepaling randvoorwaarden, maken implementatieplannen, uitvoering).
Bedrag is per 01-01-2021 gelijkgetrokken; er is een regeling voor
de PV’s over inzet van het bedrag. Opdracht afgerond.
Is verwerkt in de begroting 2021-2024. Begroting vastgesteld
door AB op 25 juni 2020. Opdracht uitgevoerd.

56 KLAAR

BV

58 KLAAR

IB

Voornemen om de eenmalige veranderkosten te dekken vanuit het verwachte positieve jaarresultaat 2019. Besluitvorming hierover voorbereiden.
Er wordt een verdiepingsslag gemaakt ten aanzien van de besparingsmaatregelen in Opdracht 46
en 49 om te kijken welke taakstellende bezuiniging mogelijk is.

Afgerond, onderdeel van resultaatbestemming 2019. AB heeft dit
op 25 juni 2020 vastgesteld. Opdracht uitgevoerd.
Afgerond. De taakstellende bezuiniging is bepaald (nl. op termijn
€ 125.000) en is verwerkt in de meerjarenbegroting.

91

Getemporiseerd o.a. vanwege coronacrisis. Vakbekwaamheid
heeft wel een oefentraject voor variabele voertuigbezetting in
voorbereiding en dit wordt, afhankelijk van corona, waarschijnlijk
in Q1/Q2 2021 uitgerold.
Onderzoek gedaan, MT besluit: per 1 juli 2020 is er geen betaalde
BvD piketregeling meer; financiële afbouw loopt tot 1 juli 2021.
Opdracht is afgerond.
Afgerond. Blijft zoals het is, geen actie nodig.
Eind 2019 is de regeling geëvalueerd en er zijn aanbevelingen
gedaan. Grote kostenreductie wordt niet verwacht, wel mogelijkheden tot betere werking van de regeling en meer duidelijkheid.
Daarbij gaat het over duidelijkheid van het aanstellingsproces en
duidelijke afspraken over de rollen en werkzaamheden van de
NRV-ers. Uitvoering van deze aanbevelingen wordt in 2021 opgepakt.
Opdracht loopt, zaken / details uitgezocht t.b.v. uitvoering. Vervolg komt.
Onderzoek is uitgevoerd begin 2020. Op faciliteiten zijn geen
verdere besparingen mogelijk; faciliteiten zijn beperkt en niet
verder terug te brengen, de ROF is sober ingericht.
Eén gelijke regionale regeling voor brandweerwedstrijden is begin
2020 gemaakt en vastgesteld. Opdracht is uitgevoerd.
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Controleverklaring
Wordt toegevoegd als deze is ontvangen.
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Voorwoord
Voor u ligt de meerjaren programmabegroting 2022-2025 van de Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland (VNOG). In deze begroting kijken we vooruit naar welke resultaten
we in het komende jaar willen realiseren om ervoor te zorgen dat inwoners van en bezoekers aan onze regio veilig kunnen wonen, werken en recreëren.
Net als de begroting 2021 is de begroting 2022 gebaseerd op de Toekomstvisie van de
VNOG die door het Algemeen Bestuur op 15 januari 2020 is vastgesteld. Hierin is vastgelegd welke type veiligheidsregio nodig is in Noord- en Oost-Gelderland. Met de begroting
2022 bouwen we hieraan verder. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur het Regionaal
beleidsplan 2021-2024, het Regionaal risicoprofiel en het Regionaal crisisplan vastgesteld
(10 december 2020). Deze plannen zijn leidend bij de wijze waarop de organisatie hieraan invulling geeft.
Bij het uitvoeren van de taken en het inrichten van de organisatie hanteert de VNOG de
leidende principes, die in het kader van de Toekomstvisie zijn geformuleerd:
• Zelf- en samenredzaamheid & preventie
• Vakbekwame, goed getrainde medewerkers
• Sterke informatiepositie
• Fundament: gezonde financiële basis, betrokken medewerkers
Ondanks de coronacrisis is het de VNOG in 2020 grotendeels gelukt vertragingen ten
aanzien van de uitvoering van de opdrachten uit de Toekomstvisie te beperken. Mede
hierdoor blijft de verwachting dat de opdrachten in 2026 zijn afgerond. Via de reguliere
periodieke verkenningen volgen we de voortgang van de realisatie van de opdrachten.
De nieuwe afdeling Risico- en crisisbeheersing (RCB) staat midden in de samenleving en
legt zich op basis van de risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel toe op het verbeteren
en doorontwikkelen van de (brand)veiligheid, externe veiligheid, risicobewustwording en zelfredzaamheid. De preventiekant dus. Door een goede voorbereiding, intensieve samenwerking en het nadenken over mogelijke scenario’s bereidt de crisisorganisatie
zich voor op verschillende typen incidenten en crisissen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
een Veilige Energie Transitie.
De brandweer NOG is compact en slagvaardig georganiseerd, gericht op de veel voorkomende risico’s in de regio. Met goed en passend materieel met bijbehorend goed opgeleide en getrainde medewerkers staat de brandweer altijd paraat. Ook wordt de komende
jaren doorgewerkt aan ontwikkelingen zoals de kazerne met Duitsland en het inzetten
van drones bij natuurbrandbestrijding. Tevens wordt het realistisch oefenen weer opgestart zodra dat mogelijk is binnen de coronamaatregelen.
Het stimuleren van samenhang in beleid leidt tot op elkaar afgestemde uitvoeringsprocessen van de verschillende afdelingen. Zo zorgen we ervoor dat we alert, flexibel en
slagvaardig kunnen optreden als dit nodig is. Op die momenten vertrouwen we ook op
ons zorgvuldig opgebouwde netwerk; gemeenten, politie, OM, defensie, waterschappen,
omgevingsdiensten, zorgpartijen, Duitse overheden. We werken met veel verschillende
partijen samen en bouwen aan partnerships; regionaal, interregionaal, nationaal en internationaal. Zo weten we wat we aan elkaar hebben wanneer er geen tijd is om uitgebreid te overleggen.
Naast de opgavegerichte insteek wordt ook verder ingezet op de organisatieontwikkeling. Door het goed organiseren van ondersteunende diensten als financiën, inkoop,
communicatie en huisvesting kunnen onze professionals in het veld zich maximaal bezighouden met hun kernkwaliteit.
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In 2020 hebben we van de hack geleerd dat om onze systemen te beschermen een verhoogde dijkbewaking nodig is. En dat ook onze medewerkers continue bewust en alert
moeten blijven ten aanzien van cybersecurity. Hierop blijven we investeren.
Met de kwaliteit van onze medewerkers, de kracht van de samenwerking met onze partners binnen en buiten de VNOG, zijn de voorwaarden ingevuld om ook in 2022 samen te
werken aan veiligheid. Wat de toekomst ook mag brengen.
Namens het dagelijks bestuur VNOG,
H.J. van Schaik
portefeuillehouder Middelen
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1. Inleiding
Op het moment, begin 2021, dat deze begroting werd opgesteld, was de coronacrisis nog
volop in gang. Sinds het begin van deze crisis in 2020 zijn er grote gevolgen geweest
voor de VNOG. Enerzijds heeft de VNOG veel extra inspanningen moeten leveren en
soms andere werkzaamheden moeten oppakken. Anderzijds moesten veel reguliere activiteiten vanwege de maatregelen worden uitgesteld of op een alternatieve manier worden ingevuld. De gevolgen hiervan uit 2020 hebben effect op 2021. En, al naar gelang de
ontwikkeling van de crisis in de loop van 2021, is er ook weer een effect op 2022. Dat
kan een extra uitdaging vormen voor het realiseren van de doelstellingen en de uitvoering van de activiteiten, die in de begroting 2022 zijn opgenomen. De begroting 2022 is
opgesteld in de verwachting dat we in 2022 geen last zullen hebben van externe verstoringen.
Hoe dan ook zal de VNOG in samenwerking met vele stakeholders, conform haar missie,
ook in 2022 haar wettelijke taken uitvoeren: rampenbestrijding, brandweerzorg, risicoen crisisbeheersing, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening. Het brandweerpersoneel en de crisisorganisatie zullen paraat staan. En de VNOG zal, binnen de grenzen
van de corona-maatregelen, ervoor zorgen dat medewerkers worden opgeleid, geoefend
en getraind en dat materieel en materiaal worden gekocht en onderhouden. De VNOG zal
risicogerichte adviezen vertrekken, voorlichting geven (waar nodig op alternatieve manieren), beleidsadvisering en communicatie verzorgen en haar administratie uitvoeren.
De VNOG gaat in 2022 ook verder met de uitvoering van de Toekomstvisie die op 15 januari 2020 door het algemeen bestuur is vastgesteld en in het Regionaal Beleidsplan nader is uitgewerkt. In de Toekomstvisie heeft het bestuur de accenten gekozen waarop de
VNOG zich richt:
− Zelf- en samenredzaamheid en preventie (o.a. impuls op risicocommunicatie, risicoanalyse)
− Compacte en slagvaardige posten met goed getrainde vrijwilligers (mutaties in voertuigenbestand, impuls op vakbekwaamheid)
− Versterkte informatiepositie (impuls op informatievoorziening, business intelligence)
− Een goede transitie naar de Omgevingswet (o.a. bijscholing)
− Innovatie
− Efficiencyslagen en besparingen (o.a. automatisering bepaalde administratieve processen, doorvoeren overige besparingen)
− Cultuuromslag en ontwikkeling personeel (o.a. versterking leiderschap, vakvolwassen
medewerkers, strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid)
− Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers, opdat er een solide veiligheidsregio is voor de lange termijn.
De bij de Toekomstvisie horende Opdrachten worden in de periode 2020-2026 uitgevoerd. De implementatie van de Toekomstvisie-Opdrachten is in 2020 gestart.
De coronacrisis heeft effect gehad op de uitvoering van de Toekomstvisie; het is, ondanks corona, toch gelukt om, soms op alternatieve manieren, opdrachten ofwel af te
ronden of conform planning te starten. Er zijn echter ook vertragingen ontstaan. De verwachting is dat de meeste vertragingen kunnen worden ingehaald. In deze begroting
wordt verder ingegaan op de implementatie van de Toekomstvisie en inhaalacties. De
activiteiten voor het jaar 2022 zijn (op hoofdlijnen) opgenomen bij de betreffende programma’s in deze begroting. De financiële effecten van de Toekomstvisie zijn in deze
begroting verwerkt. Verder is de meerjarige financiële doorrekening van de Toekomstvisie in het meerjarenbeeld opgenomen. Het betreft de financiële gevolgen van de zogenaamde bouwstenen uit de Toekomstvisie, bijvoorbeeld over aard en aantallen van het
groot materieel en specialismen, conform dekkings- en spreidingsplan – en de doorwerking daarvan op de aantallen vrijwilligers en de exploitatiekosten. Over de voortgang van
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de uitvoering van de Toekomstvisie-Opdrachten wordt periodiek via de reguliere P&C
cyclus gerapporteerd.
De directeur heeft een bestuursopdracht gekregen om - op basis van kwaliteit en efficiency - een toekomstbestendige organisatie te vormen. Een onderdeel van de bestuursopdracht betreft de inrichting, cultuur en aansturing van de VNOG-organisatie. Hiervoor
is in 2020 een organische veranderaanpak opgestart. Bij deze aanpak worden - in nauwe
samenwerking met de medewerkers en met actieve betrokkenheid van de OR - stapsgewijs veranderingen in de organisatie aangebracht. De VNOG ziet dit proces als een reis,
de ‘Expeditie’, waarin we met elkaar proberen onze organisatievisie vorm en inhoud te
geven. De VNOG verwacht aan het einde van de ‘Expeditie’, in de loop van 2022 (anders
begin 2023, afhankelijk van de (gevolgen van de) corona-maatregelen), de geconstateerde knelpunten op het gebied van aansturing, werkprocessen, eenheid en integraal
denken & doen te hebben verholpen. In deze begroting wordt ook nader ingegaan op
deze ‘Expeditie’; de hiervoor gereserveerde financiën zijn erin opgenomen.
Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft de koers van de VNOG, vertaald in de missie, (Toekomst)visie en
opgaven. In hoofdstuk 3 staan de programma’s en welke activiteiten in 2022 worden
uitgevoerd tegen welke inzet van middelen, alsook de indicatoren waarmee de voortgang
op de opgaven periodiek wordt gemeten. Hoofdstuk 4 bevat het overzicht van baten en
lasten. Hierin is ook de Kadernota 2022 e.v. verwerkt. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5
ingegaan op de verplichte paragrafen. Daarna volgen bijlagen met diverse (onder andere
financiële) overzichten.
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2. Missie, visie, opgaven
Inleiding
De basis voor de veiligheidsregio is haar wettelijke taak. De VNOG heeft haar missie,
visie en opgaven hiervan afgeleid. De wettelijke kerntaken zijn in het kort:
− het inventariseren van risico’s;
− het adviseren van het bevoegd gezag hierover;
− het adviseren van het college van burgemeester en wethouders;
− het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
− het instellen en in stand houden van een brandweer;
− het instellen en in stand houden van een GHOR;
− het aanschaffen en beheren van materieel;
− het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening (intern en met andere
organisaties die betrokken zijn bij de genoemde taken).
Missie, visie en Toekomstvisie
De missie van de VNOG is: “Samen werken aan veiligheid”. De visie van de VNOG luidt:
“Veilig en gezond, wonen, werken en recreëren”.
Op 15 januari 2020 heeft het bestuur van de VNOG een Toekomstvisie vastgesteld, bestaande uit 20 punten, met als kern de punten 1 t/m 3:
1. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is dé organisatie in de regio
voor samenwerking aan veiligheid. Het is een operationele organisatie, die bij een crisissituatie of ramp nu en in de toekomst garant staat voor professionele hulpverlening aan de inwoners en bezoekers van de regio.
2. De VNOG is een regio waar veilig en gezond gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan
worden. De VNOG speelt in op demografische en maatschappelijke ontwikkelingen die
van invloed zijn op hedendaagse en toekomstige veiligheidsrisico’s. De VNOG is een
toekomstbestendige veiligheidsregio.
3. Daarbij is het, gelet op het beperkte budget van de VNOG, duidelijk waar de VNOG
zich op richt, namelijk: zelf- en samenredzaamheid en preventie (risicocommunicatie), compacte en slagvaardige posten met goed getrainde vrijwilligers vanuit een
versterkte informatiepositie. Er is een gezonde financiële basis. Dit alles moet leiden
tot een solide veiligheidsregio voor de lange termijn.
Op 10 december 2020 heeft het Algemeen bestuur het regionaal Beleidsplan 2021-2024
vastgesteld dat op deze Toekomstvisie is gebaseerd.
Opgaven
In de Toekomstvisie zijn de volgende opgaven voor de VNOG bepaald:
0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises
(maatschappelijke opdracht)
1. Zelfredzaam en risicobewust
2. Vakbekwaam en deskundig
3. Sterke informatiepositie
4. Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers (randvoorwaarde)
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In het regionaal Beleidsplan 2021-2024 is de ambitie per opgave nader uitgewerkt. In de
nu voorliggende programmabegroting staat wat de VNOG in 2022 doet om deze ambities
te realiseren en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn. De opgaven komen als rode
draad telkens weer in deze programmabegroting terug.
Opgavegericht
Het dagelijks bestuur heeft de opdracht gegeven om de begroting vanaf 2020 meer opgavegericht in te richten. Door opgavegericht te werken, wordt beoogd doelgerichter
keuzes te kunnen maken en (bij) te kunnen sturen. De organisatiestructuur (de programma’s en afdelingen) blijft leidend bij het opstellen van de begroting. Dit wordt aangevuld met een benadering vanuit de opgaven, opdat ook hierover informatie wordt gegenereerd en hierop sturing kan plaatsvinden.
In de begroting 2020 zijn de eerste stappen voor de opgavegerichte insteek gezet. De
afdelingsprogramma’s zijn meer vanuit de opgaven bezien. Er is in 2020 een verband
gelegd tussen opgaven – beleidsdoelen – activiteiten - middelen, als eerste stap naar een
meer opgavegerichte begroting. Per 2021 zijn de programma’s passend gemaakt aan de
Toekomstvisie en de middelen per bouwsteen uit de Toekomstvisie; en zijn bovendien
per opgave indicatoren opgenomen.
Met de indicatoren wordt de voortgang periodiek gemeten, zie hiervoor hoofdstuk 3 (bij
elk programma). Deze indicatoren meten: het aantal voorlichtingsbijeenkomsten, aantal
en tijdigheid van advisering, aanbod oefeningen crisisteams, de paraatheid van materieel
en personeel, de opkomstprestaties volgens dekkingsplan, de vakbekwaamheid, het aantal inzetten en advisering GHOR, de informatievoorziening, prognose financieel jaarresultaat en betrokkenheid medewerkers.
Bij elk programma in hoofdstuk 3 is aangegeven aan welke opgave(n) dit programma
bijdraagt. Vervolgens is per programma per opgave beschreven welke beleidsdoelen binnen dat programma worden nagestreefd (de vraag: “wat willen we bereiken”). En daarna
zijn per beleidsdoel de concrete activiteiten voor 2022 beschreven (vraag: “wat gaan we
ervoor doen”). Op die manier wordt helder wat er binnen een programma voor een bepaalde opgave aan activiteiten wordt uitgevoerd. Vervolgens zijn per opgave de indicatoren vermeld (vraag: “hoe gaan we dat meten”). Tenslotte zijn per programma de beschikbare middelen weergegeven (vraag: “welke middelen hebben we daarvoor beschikbaar”).
Daarnaast zijn in de diverse paragrafen van deze begroting ook kengetallen, ratio’s, berekeningsmethoden en (ramings)grondslagen opgenomen:
− paragraaf 5.2. ‘Weerstandvermogen en risicomanagement’: ratio weerstandsvermogen, netto schuldquote, solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte;
− paragraaf 5.4. ‘Financiering / treasury’: kasgeldlimiet, renterisiconorm;
− paragraaf 5.5. ‘Bedrijfsvoering’: diverse kengetallen en ramingsgrondslagen.
Tenslotte zijn, als gebruikelijk, ook de verplichte beleidsindicatoren vanuit het BBV opgenomen:
− Bijlage 6 ‘Beleidsindicatoren’: formatie en bezetting (in aantal fte per 1.000 inwoners), apparaatskosten per 1.000 inwoners, externe inhuur en overhead als percentage van de totale lasten.
Met behulp van de indicatoren, kengetallen, ratio’s en grondslagen kan doelgerichter
worden gerapporteerd en gestuurd.
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3. Programma’s
Programma:

1. Risico- en Crisisbeheersing

Programmahouder: mevr. A.H. Bronsvoort
Opgaven: welke opgaven voert Risico- en Crisisbeheersing (RCB) uit?
0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises
1. Zelfredzaam en risicobewust
2. Vakbekwaam en deskundig
3. Sterke informatiepositie
Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per opgave?
0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises
Bij incidenten, rampen en crises is de crisisorganisatie in staat om flexibel, slagvaardig en outputgericht op te treden.
1. Zelfredzaam en risicobewust
a. Vergroting van de zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen van de inwoners, bedrijven/instellingen en crisispartners in de regio, zodat zij goed zijn
voorbereid op incidenten, rampen en crises.
b. De ontvangers van onze risicogerichte adviezen zijn meer genegen om
daadwerkelijk maatregelen te treffen, omdat zij risicobewuster zijn en vanuit een
integraal risicobeeld handelen, vanuit de eigen verantwoordelijkheid.
2. Vakbekwaam en deskundig
a. De VNOG is toegerust om integrale veiligheidsadvisering conform de Omgevingswet te verlenen aan de gemeenten, zodat zij vroegtijdig ondersteund worden bij ontwikkelingen in het fysieke domein.
b. De multidisciplinaire operationele functionarissen zijn adequaat opgeleid, getraind en geoefend, waarbij de risico’s uit het regionaal risicoprofiel leidend zijn.
c. De lessen uit de opgedane Corona-ervaring zijn geïmplementeerd in de afdeling.
3. Sterke informatiepositie
a. Inzicht te krijgen in daar waar de meeste veiligheidswinst te behalen valt door
gegevens te verzamelen, te koppelen en te analyseren.
b. De VNOG adviseert en acteert op basis van een actueel informatiebeeld, zowel
bij risicoadvisering, voorbereiding op inzetten als gedurende inzetten.
Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen?
0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises. RCB:
− geeft uitvoering aan het regionaal crisisplan, beleidsplan en risicoprofiel welke in
2019/2020 zijn vastgesteld;
− beheert de afsprakenlijsten bij de convenanten en organiseert netwerkbijeenkomsten
met de crisispartners;
− ondersteunt gemeenten door middel van het bureau Bevolkingszorg in hun activiteiten als Oranje kolom
1. Zelfredzaam en risicobewust
a. Vergroten van de zelfredzaamheid en het zelf-organiserend vermogen. RCB:
− werkt volgens een programmaplan Risicobewust en Zelfredzaam samen met VNOGafdelingen, gemeenten en netwerkpartners;
− analyseert risico- en doelgroepen en organiseert (publieks) campagnes o.b.v. gedragsstrategieën;
− faciliteert en regisseert een breed platform waar kennis vanuit de samenleving op
specifieke terreinen wordt samengebracht en crisispartners bijeenkomen ter bevordering van het zelf-organiserend vermogen;
− ondersteunt en bevordert innovatieve projecten in het kader van veilig wonen. Bij
gelegenheid van het voorstel Bestemming Resultaat Jaarrekening 2020 kan worden
besloten tot het instellen van een reserve voor het programma Zelfredzaam en Risi9
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b.
−
−
−
−
−
−

−

cobewust (o.a. uitrol pilot “dashboard brandweer” uit Harderwijk en innovatieproject
“Leefsamen Achterhoek”) over alle gemeenten in onze regio (2021 en 2022).
Risicogericht adviseren. RCB:
werkt vanuit een activiteitenjaarplan;
brengt gevraagd en ongevraagd advies uit op basis van de risico’s uit de periodiek
herijkte risicoprofielen;
gebruikt de Risico Analyse Monitor (RAM) en scenario’s als hulpmiddel bij de
advisering en het risicogesprek met burgers, instellingen en bedrijven;
brengt per natuurgebied een gebiedsgericht advies uit;
stelt een eenduidig regionaal uitvoeringsplan op met bijbehorende regionale procesbeschrijving in het kader van het terugdringen van onnodige en onechte meldingen;
bouwt verder aan goede samenwerkingsrelaties met onze 22 gemeenten, de omgevingsdiensten, GGD en Oost-5 en werkt aan nieuwe allianties om daarmee een basis
te leggen voor integrale veiligheidsadvisering (o.a. gezondheid-, water-,
milieu-, evenementen- en brandveiligheid) aan gemeenten;
zet in op samenwerking en maakt belangen zichtbaar tussen beheersen en bestrijden,
door ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving (o.a. klimaatverandering en
energietransitie) te vertalen naar de (on)mogelijkheden in het tactisch operationeel
optreden.

2. Vakbekwaam en deskundig
a. Voorbereiding Omgevingswet. RCB:
− geeft uitvoering aan het strategisch opleidingsplan ‘vakbekwaam worden en blijven’.
− Implementatie Toekomstvisie: RCB zoekt naar middelen waardoor het werk efficiënter, effectiever en klantvriendelijker kan worden uitgevoerd.
b. Vakbekwaamheid multi. RCB:
− onderhoudt de netcentrische werkwijze in de crisisorganisatie door middel van multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen;
− geeft uitvoering aan het jaarprogramma multidisciplinair opleiden, trainen, oefenen;
− leert van oefeningen en inzetten;
− voert onderzoek uit naar de kwaliteitscriteria voor vakbekwaam worden en blijven
van de Oranje kolom en zorgt voor bijbehorende doorontwikkeling.
3. Sterke informatiepositie
a. Inzicht in regionaal risicobeeld. RCB:
− verzamelt, koppelt, analyseert en gebruikt gegevens t.b.v. het brandweer- en
regionaal risicoprofiel, werkt aan (en met) een dynamisch, periodiek herijkt
brandweer- en regionaal risicoprofiel dat gekoppeld is aan de operationele prestaties;
− werkt de risico’s uit de risicoprofielen verder uit in scenario’s die input zijn voor de
operationele crisisorganisatie;
− werkt met het nieuwe procesbeheersysteem, Squit 20/20;
− faciliteert een kennisplatform gericht op trends en ontwikkelingen (Veiligheidsinformatieknooppunt);
− draagt informatie uit brandonderzoek aan voor risicobewustwording, ter bevordering
van het lerend vermogen en verdere data-analyse.
b. Informatiegestuurd werken. RCB:
− realiseert dat object- en omgevingsinformatie vanuit verschillende databronnen
eenduidig en tijdig bij operationele eenheden gebruikt wordt en gebruikt dit ook in de
advisering;
− zorgt ervoor dat de dienstdoende informatiemanagers de risico’s en dreigingen
continu monitoren en dynamisch beschikbaar stellen aan de operationele organisatie
(inclusief de netwerkpartners);
− onderhoudt regionale poules voor operationele informatievoorziening (informatiemanagers, informatie coördinatoren en plotters) en de faciliteiten die hiervoor nodig zijn;
− stelt de vastgestelde operationele informatie voor alle crisisfunctionarissen digitaal
beschikbaar.
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Indicatoren: hoe gaan we dit meten?
Via de prestatiekaart wordt twee keer per jaar de voortgang gemeten via een aantal indicatoren.
1. Zelfredzaam en risicobewust
Indicator Aantal voorlichtingsbijeenkomsten na een (woning)brand met (grote) maatschappelijke impact (doel RCB 1a, 2e activiteit). Idealiter wil de VNOG in samenwerking
met de gemeente na elke (woning)brand met een dergelijke impact een voorlichtingsbijeenkomst geven (norm: geen, weergave: de aantallen).
Indicator Aantal en tijdigheid analyses/advies (doel RCB 1b, 2e activiteit). Het aantal verstrekte adviezen. Risicoanalyses en adviezen zijn uitgevoerd binnen de gestelde termijn
(weergave: aantal, norm: ≥ 90%: groen, < 90% en ≥ 75%: oranje, < 75%: rood).
2. Vakbekwaam en deskundig
Indicator Percentage aanbod oefeningen crisisteams (doel RCB 2b, 1e activiteit). Aan elk
van de leidinggevenden van een crisisteam is de mogelijkheid geboden om een oefening
te draaien (norm: ≥ 90%: groen, < 90% en ≥ 75%: oranje, < 75%: rood).
Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar?

Product

L/B

Personele kosten

Baten

Overig

Rente en afschrijving

Realisatie
2020

Raming
2021

Raming
2022

Raming
2023

Raming
2024

Raming
2025

107.380

Lasten

5.346.828

5.957.000

6.033.000

5.961.000

5.977.000

5.857.000

Saldo

-5.239.448

-5.957.000

-6.033.000

-5.961.000

-5.977.000

-5.857.000

Baten

176.322

0

0

0

0

0

Lasten

500.055

877.500

639.200

638.200

606.200

520.200

Saldo

-323.732

-877.500

-639.200

-638.200

-606.200

-520.200

Baten
Lasten

53.000

48.000

47.000

32.000

32.000

Saldo

-53.000

-48.000

-47.000

-32.000

-32.000

-6.887.500

-6.720.200

-6.646.200

-6.615.200

-6.409.200

302.500

153.000

152.000

120.000

Totaal saldo baten en lasten

-5.563.180

Mutaties reserves
1.0 Risico- en crisisbeheersing

Saldo reserves

Resultaat

Baten
Lasten

618.326

Saldo

-618.326

302.500

153.000

152.000

120.000

-618.326

302.500

153.000

152.000

120.000

-6.181.507

-6.585.000

-6.567.200

-6.494.200

-6.495.200
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Programma:

2. Brandweerzorg

Programmahouder: dhr. M. Boumans
Opgaven: welke opgaven voert Brandweerzorg uit?
0. Het beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises
2. Vakbekwaam en deskundig
3. Sterke informatiepositie
De afdeling Brandweerzorg (BWZ) staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat om
incidenten in het verzorgingsgebied van de VNOG af te handelen. Deze taak wordt op een
doeltreffende en veilige wijze voorbereid en ondersteund door aandacht te hebben voor
Materieel & Logistiek, Vakbekwaamheid en Nazorg. Tevens heeft BWZ de beschikbare en
juiste informatie op de juiste wijze en het juiste moment beschikbaar, zodat voorafgaand
en ten tijde van een incident adequaat kan worden opgetreden.
Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per opgave?
0. Het beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises
Het zo snel mogelijk bieden van hulp aan burgers, dieren, bedrijven en instellingen
door het leveren van effectieve en kwalitatieve brandweerzorg, die is afgestemd op
de risico’s in het gebied van de VNOG.
2. Vakbekwaam en deskundig
a. Materieel is 24/7 beschikbaar voor uitruk en vakbekwaam worden en blijven conform het dekkings- en spreidingsplan;
b. Personeel is vakbekwaam om operationeel op te treden;
c. Processen en procedures zijn afgestemd op de aanwezige risico’s in het gebied;
d. Adequate nazorg wordt geleverd aan de repressieve medewerkers.
3. Sterke informatiepositie
a. Inzicht in gegevens door te verzamelen, te koppelen en te analyseren;
b. Verbinding in gegevens;
c. Achteraf het functioneren beoordelen, zodat afwegingen gemaakt kunnen worden
voor de toekomst.
Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen?
0. Het beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises
− De afdeling levert brandweerzorg vanuit een compact, slagvaardig en fijnmazig netwerk van brandweerposten met repressieve medewerkers die veilig en doeltreffend
(bekwaam) optreden, waarbij het optimum wordt gevonden aan de hand van het
slagkrachtmodel en de spreiding (risicogericht werken);
− Grootschalig optreden van de brandweer is mogelijk vanuit de basis van de brandweer en de Regeling Operationeel Functionarissen (ROF);
− De brandweereenheid die als eerste op de incidentlocatie aanwezig kan zijn, wordt
gealarmeerd en begint met de bestrijding van het incident, met aandacht voor arbeidsveiligheid tijdens én na het repressief optreden.
2. Vakbekwaam en deskundig
a. Materieel. De afdeling BWZ:
− zorgt dat het materieel om incidenten te bestrijden – en om op te leiden en te oefenen – beschikbaar is, en dat daarmee doeltreffend en veilig kan worden gewerkt.
b. Opgeleid en geoefend personeel. De afdeling BWZ:
− voert een oefenprogramma uit conform het beleidsplan Vakbekwaamheid waarbij, in
overleg met de posten en vakbekwaamheid, aandacht en ruimte is voor specifieke
oefenthema’s per post (maatwerk) op basis van risico’s;
− voert een 0-meting uit m.b.t. huidige kwaliteit repressieve medewerkers;
− traint (hoofd) officieren en bevelvoerders onder realistische omstandigheden.
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c. Processen en procedures. De afdeling BWZ zorgt ervoor dat:
− processen en procedures aansluiten aan op het risicoprofiel, actueel zijn en op elkaar
aansluiten;
− procedures zodanig zijn ingericht dat zij informatie verstrekken tijdens het bestrijden
van incidenten en zorgen voor verbinding met externe partners.
d. Nazorg. De afdeling BWZ:
− ondersteunt eigen personeel bij o.a. traumatische ervaringen die zijn opgedaan tijdens het bestrijden van incidenten;
− voert, in het kader van leren van incidenten, evaluaties van incidenten uit.
3.
−
−
−

Sterke informatiepositie. De afdeling BWZ:
verzamelt, koppelt en analyseert gegevens;
maakt beschikbare data zichtbaar in dashboards;
brengt verbinding van de gegevens en combineert deze met relevante gegevens uit
de eigen organisatie en netwerkpartners;
− ontwikkelt data-analyse verder en borgt dit structureel binnen de afdeling;
− participeert in diverse landelijke- en regionale werkgroepen, onder andere op actuele
thema’s, zoals energietransitie;
− volgt best practices binnen brandweer Nederland.
Indicatoren: hoe gaan we dit meten?
Via de prestatiekaart wordt twee keer per jaar de voortgang gemeten via een aantal indicatoren.
0. Het beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises.
Indicator Paraatheid materieel. Alle eerstelijns voertuigen (=1e TS van een post) zijn minimaal 95% van de tijd inzetbaar (norm: alle betreffende voertuigen voldoen hieraan,
weergave: percentage op het totaal aantal betreffende voertuigen).
Indicator Paraatheid personeel. Alle vrijwillige posten zijn minimaal 98% van de tijd paraat (norm: alle vrijwillige posten voldoen hieraan, weergave: het aantal posten dat hieraan voldoet).
Indicator Prio 1 dekkings- en spreidingsplan. Aantal prio 1 brand bij objecten en mate
waarin we binnen de verwachte tijden van het dekkingsplan ter plaatse waren (norm: bij
≥ 75% op tijd of minder dan 1 minuut te laat: groen, bij ≥ 75% meer dan 2 minuten
later: rood; bij andere waarde: oranje).
2. Vakbekwaam en deskundig
Indicator Vakbekwaam blijven. Percentage aanwezigheid bij oefenprogramma basisbrandweerzorg en/of specialismen (norm: geen, weergave: percentage).
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Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar?
Product

L/B

Personele kosten

Baten
Lasten
Saldo

Vrijwilligers vergoedingen

Baten
Lasten
Saldo

Vrijwilligers overig

Operationele voorbereiding

Baten

Raming
2025

517.977
10.578.885

10.861.000

10.503.700

10.503.700

10.397.700

10.397.700

-10.060.908

-10.861.000

-10.503.700

-10.503.700

-10.397.700

-10.397.700

79.292
6.188.855

7.955.000

7.891.000

7.822.000

7.735.000

7.733.000

-6.109.563

-7.955.000

-7.891.000

-7.822.000

-7.735.000

-7.733.000

73.493
192.560

192.560

192.560

192.560

192.560

-192.560

-192.560

-192.560

-192.560

-192.560

Baten

Baten

9.073

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

-9.073

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

1.761
2.230.610

2.820.220

2.820.220

2.804.220

2.804.220

2.804.220

-2.228.849

-2.820.220

-2.820.220

-2.804.220

-2.804.220

-2.804.220

Baten
Lasten

1.746.395

3.371.530

3.213.530

3.246.530

3.273.730

3.289.730

Saldo

-1.746.395

-3.371.530

-3.213.530

-3.246.530

-3.273.730

-3.289.730

Baten

1.404.802

1.218.000

333.000

333.000

333.000

333.000

946.853

810.000

333.000

333.000

333.000

333.000

Saldo

457.949

408.000

0

0

0

0

Baten

595.688

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

Lasten

Lasten
Saldo
Rente en afschrijving

Raming
2024

-94.526

Saldo

Overig

Raming
2023

Saldo

Lasten

Regionaal Brandmeldsysteem

Raming
2022

168.019

Saldo

Vakbekwaam worden en blijven

Raming
2021

Lasten

Lasten
Materieel en logistiek

Realisatie
2020

5.202.181

188.800

105.000

105.000

105.000

105.000

-4.606.493

-174.800

-91.000

-91.000

-91.000

-91.000

Baten
Lasten

4.192.750

4.797.000

5.142.000

6.003.000

6.090.000

-4.192.750

-4.797.000

-5.142.000

-6.003.000

-6.090.000

-24.397.857

-29.209.860

-29.559.010

-29.852.010

-30.547.210

-30.648.210

340.995

655.700

-29.559.010

-29.852.010

-30.547.210

-30.648.210

Saldo
Totaal saldo baten en lasten
Mutaties reserves
2.0 Incidentbestrijding

Baten
Lasten
Saldo

Saldo reserves

Resultaat

2.010.790

50.000

-1.669.795

605.700

-1.669.795

605.700

-26.067.652

-28.604.160
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Programma:

3. Geneeskundige Hulpverlenings-Organisatie, GHOR

Programmahouder: mevr. M. Besselink
Opgaven: welke opgaven voert de GHOR uit?
0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises
1. Zelfredzaam en risicobewust
2. Vakbekwaam en deskundig
3. Sterke informatiepositie
De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) coördineert - op basis
van de Wet publieke gezondheid en de Wet veiligheidsregio’s - de geneeskundige zorg bij
incidenten, crises en rampen. Het doel is om zoveel mogelijk slachtoffers te voorkomen
en indien er toch slachtoffers zijn, hen de best beschikbare zorg te bieden. Dit gebeurt
door de hulpverlening tijdens incidenten te laten functioneren als één (witte) keten. De
GHOR draagt bij aan de voorbereiding van deze geneeskundige hulpverleningsorganisatie. Dit vereist veel afstemming met ketenpartners uit de zorgsector, zoals ambulancedienst, de GGD, ziekenhuizen en huisartsen. Onder regie van het openbaar bestuur werkt
de GHOR ook nauw samen met gemeenten en andere diensten en zorginstellingen.
Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per opgave?
0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises
a. Het zoveel mogelijk voorkomen van slachtoffers en indien er toch slachtoffers
zijn, hen de best beschikbare geneeskundige en psychosociale zorg te (laten)
bieden;
b. Voorzien in (structurele) advisering over veiligheid en gezondheid.
1. Zelfredzaam en risicobewust
a. Volgen van ontwikkelingen en bij elkaar brengen van diverse organisaties en actoren (binnen en buiten veiligheid en zorg) rondom zelfredzaamheid, met als
doel gezamenlijk voorbereid te zijn op dit maatschappelijke thema.
b. Starten met invulling geven aan burgerhulpverlening bij crises, rampen en incidentbestrijding, ter versterking van de slagkracht van de geneeskundige crisisorganisatie, samen met keten-, kolom- en zorgpartners.
c. Starten met het ontwikkelen en opstellen van een regionaal zorgrisicoprofiel.
2. Vakbekwaam en deskundig
De GHOR heeft een beperkte groep, goed opgeleide en geoefende, operationele functionarissen beschikbaar die samenwerken met de netwerkpartners.
3. Sterke informatiepositie
a. Invullen van het informatiegestuurd werken in de witte kolom;
b. Starten met de opbouw en inrichting van een voorziening waarmee permanente
monitoring van het geneeskundig beeld en van de actuele beschikbaarheid van
acute zorg mogelijk wordt.
Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen?
0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises
a. Voorkomen slachtoffers/bieden van zorg. De GHOR:
− voorziet in een flexibele operationele organisatie (24/7);
− werkt samen met zorgorganisaties en multidisciplinaire partners;
− voorziet, samen met GGD/netwerkpartners, in psychosociale hulp na incidenten.
b. Advisering. De GHOR:
− adviseert onder andere bij (grote) evenementen, omgevingsveiligheid, zorgcontinuïteit, ingrijpende gebeurtenissen en sociale veiligheid;
− geeft uitvoering aan het in 2019 vastgestelde beleidsplan advisering GHOR.
1. Zelfredzaam en risicobewust
a. Volgen ontwikkelingen en bij elkaar brengen actoren.
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−

Implementatie Toekomstvisie: de GHOR geeft uitvoering aan het beleidsplan (‘help
uzelf en anderen’) over zelfredzaamheid en burgerparticipatie.
b. Starten met invulling geven aan burgerhulpverlening.
− Implementatie Toekomstvisie: de GHOR inventariseert bestaande initiatieven en ontwikkelt met partners competenties, handelingsperspectieven en inzetscenario’s t.b.v.
burgerhulpverleners.
c. Starten met regionaal zorgrisicoprofiel. De GHOR:
− richt een interne projectgroep in, organiseert aansluiting vanuit de witte keten en
brengt in beeld wat de belangrijkste regionale risico’s zijn voor de witte kolom.
2. Vakbekwaam en deskundig
− De GHOR investeert samen met de regionale ambulancevoorziening (RAV) en het
Nederlandse Rode Kruis in het opleiden, trainen en oefenen van alle functionarissen in
hun rol binnen de GGB (Grootschalige Geneeskundige Bijstand);
− In 2022 wordt door het aanbieden van individuele leertrajecten de vakbekwaamheid
van operationele functionarissen en teams bevorderd en geborgd.
3. Sterke informatiepositie
a. Informatiegestuurd werken witte kolom.
− De GHOR volgt de positionering en inrichting van de witte meldkamer(s) in de Landelijke Meldkamer (LMS) op de voet, vanwege de invloed daarvan op de aansturing, opschaling en informatievoorziening binnen de witte kolom;
− Implementatie Toekomstvisie: De GHOR geeft een vervolg aan het op incidentlocatie
beschikbaar hebben van informatie uit de witte kolom.
b. Starten met inrichting voorziening.
− Implementatie Toekomstvisie: de GHOR neemt deel aan implementatietrajecten binnen drie ROAZ-regio’s op het gebied van capaciteitsmonitoring.
Indicatoren: hoe gaan we dit meten?
Via de prestatiekaart wordt twee keer per jaar de voortgang gemeten via een aantal indicatoren.
0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises
Indicator Aantal inzetten OVD-G (Officier van Dienst Geneeskundig) + HIN (Hoofd Informatie) + ACGZ (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) + alle consultaties (norm:
geen, weergave: de aantallen).
Indicator Aantal adviezen categorie B + C + gebouwde omgeving (norm: geen, weergave: de aantallen).
Indicator Aantal uren bijzondere projecten/ activiteiten (bijv. corona) (norm: geen,
weergave: aantal uren).
Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar?
Product

L/B

Personele kosten

Baten
Lasten

Overig

Raming
2021

Raming
2022

Raming
2023

Raming
2024

Raming
2025

746.567

1.207.630

1.195.000

1.195.000

1.195.000

1.195.000

Saldo

-746.567

-1.207.630

-1.195.000

-1.195.000

-1.195.000

-1.195.000

Baten

42.734

48.000

48.000

48.000

48.000

48.000

741.443

670.000

619.000

675.000

720.000

720.000

-698.709

-622.000

-571.000

-627.000

-672.000

-672.000

14.000

14.000

20.000

-14.000

-14.000

-20.000

-1.766.000

-1.836.000

-1.881.000

-1.887.000

-1.766.000

-1.836.000

-1.881.000

-1.887.000

Lasten
Saldo
Rente en afschrijving

Realisatie
2020

Baten
Lasten
Saldo

Totaal saldo baten en lasten

-1.445.276

-1.829.630

Mutaties reserves
3.0 GHOR

Baten
Lasten
Saldo

Saldo reserves

Resultaat

33.630
33.630
-33.630

33.630

-33.630

33.630

-1.478.906

-1.796.000
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Programma:

4. Meldkamer Oost-Nederland, kolom brandweer

Programmahouder: dhr. J.N. Rozendaal
Opgaven: welke opgaven voert de MON uit?
0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises
2. Vakbekwaam en deskundig
3. Sterke informatiepositie
De Meldkamer Oost-Nederland (MON) is dé betrouwbare verbinding tussen de hulpverlening en de bevolking in de veiligheidsregio’s VNOG en IJsselland en werkt als fysiek
meld-, regel- en coördinatiecentrum, waar alle meldingen van brandweer (politie en geneeskundige zorg) binnen komen. De MON alarmeert de hulpverleningsdiensten en stuurt
deze aan.
Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per opgave?
0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises
a. Ontvangen van meldingen: Efficiënt uitvragen van de melder en zo snel mogelijk
voorzien van een adequaat optreden van de brandweer;
b. Begeleiden van incidenten: Alarmering van de juiste personen en eenheden;
zorgen voor adequate informatievoorziening aan de eenheden; zorgen voor juiste opschaling in samenspraak met de veldeenheden, regie voeren over de verbindingen; registratie (in aanvang) van de (multidisciplinaire) opschaling (GRIP);
c. Automatisch alarm: Verwerken automatisch alarm en terugdringing van het aantal nodeloze automatische alarmeringen.
d. Aandeel leveren in het vervullen van de rol van Calamiteiten coördinator (Caco)
in de meldkamer.
2. Vakbekwaam en deskundig
Vergroting van de kennis en vaardigheden van de centralisten.
3. Sterke informatiepositie
De MON fungeert als knooppunt van operationele informatiestromen.
De MON levert daarnaast een actieve bijdrage aan de totstandkoming van de nieuwe
meldkamer in Oost Nederland.
Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen?
0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises
a. Ontvangen van meldingen. De MON:
− neemt alle (acute) hulpvragen van burgers aan (brandweerzorg en grootschalige incidenten) en behandelt en coördineert de hulpvragen;
− classificeert op basis van uitvraag een hulpvraag effectief en zorgt voor een vakkundige, snelle en juiste alarmering van brandweereenheden;
b. Begeleiden van incidenten. De MON:
− begeleidt de brandweereenheden bij de inzet;
− oefent een faciliterende functie uit voor de hulpverleners op straat en voert de regie
in de communicatielijnen;
− heeft daarbij tevens een lifeline- en vraagbaakfunctie voor de hulpverleners, daarom
is de MON altijd bereikbaar voor de eenheden en denkt mee en vooruit;
− zorgt bij opschaling voor het alarmeren van grootschalig optreden, de hoofdstructuur
en andere instanties.
c. Automatisch alarm. De MON:
− verifieert bij een automatisch alarm eerst (bij daarvoor van te voren bepaalde abonnees) de melding door middel van contrabellen;
− voert nevenwerkzaamheden uit (o.a. acteert de MON op storingen en behandelt verzoeken tot testen van een installatie).
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d. Leveren Calamiteiten coördinator. De MON:
− heeft een aantal vakbekwame mensen in dienst die de rol vervullen van Calamiteiten
coördinator ten behoeve van de multidisciplinaire coördinatie bij incidenten. Deze
functie wordt bij toerbeurt als rol ingevuld vanuit de centralisten van zowel brandweer als politie en ambulancedienst.
2. Vakbekwaam en deskundig. De MON:
− oefent haar centralisten in hun vaardigheden als centralist;
− oefent samen met de ketenpartners, waarbij de samenwerking tussen de meldkamer
en het veld wordt beoefend.
3. Sterke informatiepositie. De MON:
− zorgt in de eerste aanvang en gedurende het verdere verloop van een incident voor
beeldvorming op basis van de beschikbare informatie.
− Een aantal centralisten van de MON heeft een extra taak als calamiteitencoördinator
op de meldkamer. Bij grotere (GRIP) incidenten coördineren deze tussen de drie disciplines en zorgen voor het eerste meldkamerbeeld. Dit wordt aangeboden aan de
sleutelfunctionarissen in de hoofdstructuur van crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Extra: Goede totstandkoming Landelijke Meldkamer
Er wordt gewerkt aan de opbouw en inrichting van de nieuw te vormen meldkamer in
Oost-Nederland, onderdeel van de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Als één van de
partners neemt de MON deel aan dit proces en brengt arbeidscapaciteit in. In de nieuwe
meldkamer worden de huidige drie meldkamers in de provincies Gelderland en Overijssel
samengevoegd tot één. Deze wordt gevestigd in Apeldoorn.
Indicatoren: hoe gaan we dit meten?
Voor een aantal indicatoren op de prestatiekaart van de VNOG wordt vanuit de MON informatie aangeleverd.
Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar?
Product

L/B

Personele kosten

Baten
Lasten

Overig

Realisatie
2020

Raming
2021

Raming
2022

Raming
2023

Raming
2024

Raming
2025

716.171

580.000

580.000

580.000

580.000

580.000

1.793.288

1.478.350

1.478.350

1.478.350

1.478.350

1.478.350
-898.350

Saldo

-1.077.117

-898.350

-898.350

-898.350

-898.350

Baten

35.643

0

0

0

0

0

Lasten

92.001

156.650

156.650

156.650

156.650

156.650

-56.358

-156.650

-156.650

-156.650

-156.650

-156.650

-1.133.475

-1.055.000

-1.055.000

-1.055.000

-1.055.000

-1.055.000

-1.133.475

-1.055.000

-1.055.000

-1.055.000

-1.055.000

-1.055.000

Saldo
Totaal saldo baten en lasten
Mutaties reserves
4.0 MON

Baten
Lasten
Saldo

Saldo reserves

Resultaat

De begroting 2022 (en 2021) is lager dan de realisatie 2020. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2020 een
incidentele overschrijding was (zie jaarstukken 2020). Daarnaast waren er een aantal kleinere voornamelijk
technische begrotingsaanpassingen.
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Programma:

5. Bedrijfsvoering

Programmahouder:

dhr. H.J. van Schaik

Opgaven: welke opgaven voert Bedrijfsvoering uit?
3. Sterke informatiepositie
4. Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers
De afdeling Bedrijfsvoering (BV) doet dit door: ondersteuning primaire en overige processen voor bestuur, directie, management en andere afdelingen. Dit betreft informatisering en archief (DIV) / beleids- en juridisch advies, interne en externe communicatie /
financiën, inkoop, verzekeringen en secretariële en administratieve ondersteuning / vastgoed, services en projecten / HRM / privacy.
Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per opgave?
3. Sterke informatiepositie
Een goede informatiepositie van alle stakeholders (intern, bestuur, samenleving). De
informatievoorziening is betrouwbaar, weerbaar en ‘bij de tijd’ ingericht.
4. Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers
a. Een solide financiële positie en een rechtmatige en transparante financiële huishouding.
b. Optimale facilitering van organisatie en medewerkers op gebied van huisvesting,
services en projecten.
c. Onze mensen richting, ruimte, vertrouwen geven om zich te ontwikkelen en resultaten te behalen, die burgers, bestuur en partners van de VNOG vragen.
Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen?
3. Sterke informatiepositie. De afdeling BV:
− zorgt voor een betrouwbare, integrale informatievoorziening en richt deze in conform
de Veiligheidsregio’s Referentie Architectuur, en voert ICT-beheersprocessen in conform BISL (Business Information Services Library);
− zorgt voor een weerbare informatievoorziening door in te zetten op informatiebeveiliging en continuïteit;
− richt de informatiebeveiliging in conform de landelijke standaard van de BIO (Baseline
Informatiebeveiliging Overheid);
− richt een Twin-Datacenter in, waar data op twee plaatsen staat zodat bij uitval bedrijfscontinuïteit gegarandeerd is;
− implementeert een zgn. dark-fiber ring, waarmee een provider onafhankelijke verbinding mogelijk is, zodat bij uitval van de provider de ring in tact blijft;
− implementeert IAM tooling (Identity Acces Management) en RBAC tooling (Role-based
access control, waarmee individuen uitsluitend rechten krijgen op basis van hun rol);
− zorgt voor een goede archivering van stukken;
− Implementatie Toekomstvisie: BV past bij de informatievoorziening Business Intelligence toe en zorgt voor monitoring van ontwikkelingen;
− draagt bij aan de integraliteit en kwaliteit van beleids- en bestuursvoorstellen;
− bouwt verder aan de versterking van de raadsbetrokkenheid door de initiatieven hieromtrent uit 2021, naar aanleiding van raadsverzoeken, verder te implementeren, zoals vroegtijdige aanlevering planningen, deling basisgegevens via gemakkelijk leesbare overzichten (‘dashboard’), etc.
− zorgt voor (juridische) advisering;
− coördineert en verzorgt 24/7 de in- en externe communicatie (ten aanzien van de
reguliere activiteiten van de VNOG en bij incidenten, rampen, crises);
− ontwikkelt en beheert content en communicatiemiddelen en waakt over uitstraling,
huisstijl en relevantie van boodschappen voor de diverse stakeholders en doelgroepen;
− ontwikkelt een nieuwe website en nieuwe (digitale) communicatiemiddelen, zoals een
digitaal magazine dat voor meerdere doeleinden ingezet kan worden;
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−
−

neemt deel aan regionale en landelijke netwerken om te investeren in kennis en contacten;
houdt toezicht op-, adviseert over- en verzorgt de privacy- en gegevensbescherming.

4. Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers.
a. Een solide financiële positie & control. De afdeling BV:
− zorgt voor de financiële-, contracten- en polis-administratie en adviseert over financien, verzekeringen, inkoop & aanbesteden en coördineert het risicomanagement;
− zorgt voor bestuurlijke informatievoorziening hierover die transparant en tijdig is.
− organiseert en coördineert de P&C cyclus en de totstandkoming van kadernota, meerjarenbegroting, financiële verkenningen en jaarstukken (-verslag en -rekening);
− stelt een IB plan op en versterkt de uitvoering van verbijzonderde interne controle,
onder meer in het kader van de komst van rechtmatigheidsverklaring die het DB vanaf boekjaar 2021 zelf moet afgeven; onderhoudt contact met de accountant;
b. Optimale facilitering van de organisatie en de medewerkers. De afdeling BV:
− beheert de locaties vanuit de gebruikersrol;
− doet een voorstel voor invoering van een uniform toegangsbeheer;
− optimaliseert de werklocaties passend bij het nieuwe werken;
− optimaliseert training- en oefenlocaties in afstemming met Brandweerzorg;
− voert de aanbesteding en implementatie uit van een nieuw facilitair management systeem;
− levert input (t.b.v. PVE’s, etc.) aan de gemeenten en adviseert ten aanzien van
nieuw- en verbouwprojecten van brandweerkazernes.
c. Onze mensen richting, ruimte en vertrouwen geven om zich te ontwikkelen. BV:
− verzorgt de ondersteunende werkzaamheden voor personeelszorg, en -administratie.
− Implementatie Toekomstvisie. BV:
o investeert in de professionele (door)ontwikkeling van HRM;
o zorgt voor doorontwikkeling van e-HRM dat bijdraagt aan meer efficiency en kwaliteit in de interne werkprocessen HRM, het gebruiksgemak en de registratie en
rapportage van/over personele gegevens/data en de formatie;
o faciliteert het eigen regie voeren door medewerkers zelf op vitaliteit, loopbaan en
mobiliteit in het kader van ‘werken aan duurzame inzetbaarheid’;
o ontwikkelt het instrumentarium voor de verdere inrichting van de HR-werkplaats;
o faciliteert, adviseert en ondersteunt het (lijn)management bij het organisch veranderproces “De Expeditie” (organisatieontwikkeling).
− faciliteert programma’s voor vrijwilligers, samen met Brandweerzorg;
− faciliteert het Arbo beleid, mede op basis van de RI&E.
Indicatoren: hoe gaan we dit meten?
Via de prestatiekaart wordt twee keer per jaar de voortgang gemeten via een aantal indicatoren.
3. Sterke informatiepositie
Indicator Informatievoorziening. De doelen van het programma informatievoorziening
worden gerealiseerd (norm: gerealiseerd : groen; bijsturing nodig: oranje; onvoldoende
gerealiseerd: rood).
4. Een gezonde financiële positie en betrokken medewerkers
Indicator Prognose geschoond jaarresultaat (norm: ≤ € 2 miljoen afwijking t.o.v. begroting: groen, > € 2 miljoen negatief en ≤ € 3 miljoen negatief: oranje, > 3 miljoen negatief: rood, > € 2 miljoen positief en ≤ € 3 miljoen positief: lichtblauw, > 3 miljoen positief: blauw).
Indicator Ziekteverzuim (frequent kortdurend) (norm: geen, betreft verloop, weergave:
aantal)
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Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar?
Product

L/B

Personele kosten

Baten
Lasten
Saldo

Facilitair

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Informatie

Saldo

Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Rente en afschrijving

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

6.880.500

6.487.000

6.463.000

6.446.000

6.446.000

-6.161.427

-6.875.500

-6.482.000

-6.458.000

-6.441.000

-6.441.000

164.493

266.500

266.500

266.500

266.500

266.500

-164.493

-266.500

-266.500

-266.500

-266.500

-266.500

1.505.181

1.745.625

1.294.500

1.294.500

1.099.500

1.099.500

-1.505.181

-1.745.625

-1.294.500

-1.294.500

-1.099.500

-1.099.500

22.663

67.000

67.000

67.000

67.000

67.000

-22.663

-67.000

-67.000

-67.000

-67.000

-67.000

42.985

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

-42.985

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

681.910

737.500

735.500

734.500

734.500

734.500

-681.910

-737.500

-735.500

-734.500

-734.500

-734.500

705
611.764

870.200

697.000

697.000

697.000

783.000

-611.058

-870.200

-697.000

-697.000

-697.000

-783.000

2.160.304

1.975.700

1.951.870

2.034.370

2.034.370

2.034.370

-2.160.304

-1.975.700

-1.951.870

-2.034.370

-2.034.370

-2.034.370

Baten
Lasten

Overig

6.037
6.167.464

Baten
Lasten

Arbo

Raming
2025

Baten
Lasten

Personeelszaken

Raming
2024

Baten
Lasten

Verzekeringen

Raming
2023

Baten
Lasten

Middelen

Raming
2022

Baten
Lasten

Communicatie

Raming
2021

Baten
Lasten

Huisvesting

Realisatie
2020

75.250

218.500

154.500

154.500

154.500

154.500

-75.250

-218.500

-154.500

-154.500

-154.500

-154.500

36.845

0

2.642.934

728.700

659.000

649.000

649.000

639.000

-2.606.089

-728.700

-659.000

-649.000

-649.000

-639.000

Baten
Lasten

1.002.700

1.020.000

891.000

732.000

779.000

-1.002.700

-1.020.000

-891.000

-732.000

-779.000

-14.031.361

-14.537.925

-13.377.870

-13.296.370

-12.925.370

-13.048.370

Baten

327.300

735.400

245.000

235.000

40.000

30.000

Lasten

145.876
181.424

735.400

245.000

235.000

40.000

30.000

181.424

735.400

245.000

235.000

40.000

30.000

-13.849.937

-13.802.525

-13.132.870

-13.061.370

-12.885.370

-13.018.370

Saldo
Totaal saldo baten en lasten
Mutaties reserves
6.0 Bedrijfsvoering

Saldo
Saldo reserves

Resultaat
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Programma:

6. Directie en Control

Programmahouder: dhr. A.J.M. Heerts
Opgaven: welke opgaven voert Directie en Control uit?
Directie en Control is verantwoordelijk voor alle opgaven van de VNOG en draagt zorg
voor de ondersteuning van bestuur, directie en management. Dit betreft met name strategisch beleidsadvies, controle op het proces van planning en control, kwaliteit van besluitvorming en advisering over interne en externe communicatie.
Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per opgave?
Opgaven 0. t/m 4. (alle opgaven)
a. Het behalen, behouden en monitoren van het in de Toekomstvisie-Opdrachten vastgestelde dienstverleningsniveau binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen.
b. Het informeren van het bestuur, de directeur en het management over de mate van
besturing en beheersing in de organisatie.
c. In control blijven stimuleren door middel van visitaties, het uitvoeren van audits, het
toetsen van voorstellen resp. besluiten op uitvoerbaarheid resp. uitvoering en het adviseren van directie en bestuur.
Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen?
Directie:
− stuurt op de realisatie van de Toekomstvisie-Opdrachten;
− stuurt op de ontwikkeling van de organisatie door middel van een organische veranderaanpak, genaamd De Expeditie;
o investeert binnen De Expeditie onder andere op het leiderschapstraject voor
leidinggevenden;
− behoudt vertrouwen en stemt verwachtingen tussen de medewerkers, posten, het
managementteam en het bestuur af, door:
o zichtbaarheid van de directeur en het management;
o tijdig informeren over ontwikkelingen;
o een transparant besluitvormingsproces;
o het inrichten van heldere werkprocessen.
− monitort de beheersing en (bij)sturing hierop:
o inhoudelijke beheersing door bewaking van het dienstverleningsniveau;
o financiële beheersing door monitoring van de planning en control cyclus;
o personele beheersing door het nemen van uitvoeringsbesluiten over de formatie en door monitoring van het personeelsbestand.
− bouwt en behoudt sterke relaties met de multidisciplinaire partners, buurregio’s en
internationale samenwerkingsverbanden van de Veiligheidsregio.
Control:
− coördineert visitaties aan de VNOG in het kader van de wet op de veiligheidsregio's;
− verricht onderzoeken en audits conform een door het Dagelijks Bestuur vast te stellen
auditplan, naar onderdelen of aspecten van de VNOG-organisatie over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid;
− adviseert over de uitvoerbaarheid van voorstellen aan het MT en bestuursorganen en
ziet toe op de uitvoering van de genomen besluiten. Adviseert hieromtrent de directie
en het bestuur gevraagd en ongevraagd;
− stimuleert de vastlegging van relevante processen en de beoordeling van de geleverde kwaliteit van de organisatie door het lijnmanagement.
Indicatoren: hoe gaan we dit meten?
Via de prestatiekaart wordt twee keer per jaar de voortgang gemeten via een aantal indicatoren.
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3. Sterke informatiepositie
Indicator Rapportages personeel/materieel. De standen, stromen en mutaties ten aanzien van al het personeel en materieel zijn continue zichtbaar en eenvoudig in managementinformatie opgenomen (norm: overzichten eenvoudig beschikbaar: groen, overzichten niet eenvoudig beschikbaar: oranje, niet beschikbaar: rood).
Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar?
Product

L/B

Personele kosten

Baten
Lasten
Saldo

Bestuur

Saldo

Raming
2022

Raming
2023

Raming
2024

Raming
2025

0

0

0

0

0

406.007

280.000

277.000

277.000

277.000

277.000

-406.007

-280.000

-277.000

-277.000

-277.000

-277.000

58.364

30.000

10.000

30.000

10.000

30.000

-58.364

-30.000

-10.000

-30.000

-10.000

-30.000

Baten
Lasten
Saldo

Control

Raming
2021

Baten
Lasten

Directie overig

Realisatie
2020

77.264

429.000

429.000

404.000

404.000

404.000

-77.264

-429.000

-429.000

-404.000

-404.000

-404.000

Baten
Lasten
Saldo

Totaal saldo baten en lasten

94.640

82.000

82.000

82.000

82.000

82.000

-94.640

-82.000

-82.000

-82.000

-82.000

-82.000

-636.275

-821.000

-798.000

-793.000

-773.000

-793.000

-636.275

-821.000

-798.000

-793.000

-773.000

-793.000

Mutaties reserves
5.0 Directie en control

Baten
Lasten
Saldo

Saldo reserves

Resultaat
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Programma:

7. Algemene dekkingsmiddelen & Onvoorzien

Programmahouder: dhr. H.J. van Schaik
Op het programma 7 ‘Algemene dekkingsmiddelen’ staan de middelen die betrekking
hebben op de gemeentelijke bijdragen en de Brede Doeluituitkering Rampenbestrijding
vanuit het Rijk. De gemeentelijke bijdrage voor 2022 is conform de Kadernota 20222025. Voor de hoogte van de bijdrage wordt verwezen naar bijlage 2. De middelen in dit
programma worden ingezet om via de andere programma’s de opgaven van de organisatie uit te voeren. Verder is in dit programma een post opgenomen voor onvoorziene uitgaven en staat hier de nog over de andere programma’s te verdelen post loon- en prijscompensatie.
De mutatie in de reserves betreft de toevoegingen en onttrekkingen aan de egalisatiereserve afschrijvingen. Zie voor een toelichting hierop bijlage 4.
Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar?
Product

L/B

Personele kosten

Baten

Realisatie
2020

Lasten
Saldo
Treasury

Raming
2023

Raming
2024

Raming
2025

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

533.334

585.320

586.000

626.000

653.000

659.000

Lasten

365.541

585.320

586.000

626.000

653.000

659.000

167.793

0

0

0

0

0

Baten
Lasten

1.360.068

1.700.068

1.700.068

1.700.068

1.700.068

-1.360.068

-1.700.068

-1.700.068

-1.700.068

-1.700.068

53.640.684

55.086.246

55.764.000

55.764.000

55.764.000

55.764.000

Saldo

53.640.684

55.086.246

55.764.000

55.764.000

55.764.000

55.764.000

Baten

202.611

Saldo
Bijdragen rijk en gemeenten

Raming
2022

Baten
Saldo

Loon- en prijscompensatie

Raming
2021

Baten
Lasten

Algemeen

Lasten
Saldo
Totaal saldo baten en lasten

46.956

212.595

530.852

539.352

488.152

488.152

155.656

-212.595

-530.852

-539.352

-488.152

-488.152

53.964.132

52.913.583

52.933.080

52.924.580

52.975.780

52.975.780

167.000

661.000

835.000

249.898

55.000

313.000

-249.898

-55.000

167.000

661.000

835.000

313.000

-249.898

-55.000

167.000

661.000

835.000

54.277.132

52.663.685

52.878.080

53.091.580

53.636.780

53.810.780

Mutaties reserves
7.0 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Baten

313.000

Lasten
Saldo
Saldo reserves

Resultaat
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Programma:

8. Brandweerkazernes in eigendom en overgangsrecht

Programmahouder: dhr. H.J. van Schaik
Het programma 8 betreft de drie kazernes in eigendom van de VNOG (Apeldoorn-Saba,
Doetinchem en Harderwijk) en de specifieke verrekeningen ten aanzien van de exploitatie van kazernes met Apeldoorn, Zutphen en Epe. Daarnaast is ook de afwikkeling van de
financiële gevolgen van het FLO overgangsrecht met de gemeenten Apeldoorn en Doetinchem in dit programma opgenomen. Dit programma wordt één op één met alleen de
desbetreffende gemeenten verrekend.
Beleidsdoelen: wat willen we bereiken?
− Goed uitgeruste en onderhouden kazernes, zodat de uitruk kan plaatsvinden en er
werkzaamheden kunnen worden verricht.
− Een juiste uitvoering van het FLO overgangsrecht.
Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen?
Kazernes
− De afdeling Bedrijfsvoering (team VSP) zorgt voor / coördineert het onderhoud en de
facilitaire diensten. Tevens zorgt deze afdeling voor de verrekening van de kosten
met de desbetreffende gemeenten.
− De afdeling BV bereidt het proces voor van de terug overdracht van de kazernes Harderwijk en Doetinchem naar de respectievelijke gemeente.
Overgangsrecht
− De VNOG zorgt voor een juiste uitvoering van het FLO / overgangsrecht en voor verrekening van de kosten met de betreffende gemeenten.
Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar?
De kazernes en het overgangsrecht worden een op een met de betreffende gemeenten
verrekend.
Product

L/B

Apeldoorn

Baten

2.454.003

1.761.000

1.761.000

1.761.000

1.761.000

1.761.000

Lasten

2.454.003

1.761.000

1.761.000

1.761.000

1.761.000

1.761.000

Saldo

0

0

0

0

0

0

Baten

793.381

685.000

685.000

159.000

159.000

159.000

Lasten

Doetinchem

Harderwijk

Epe

Zutphen

Realisatie
2020

Raming
2021

Raming
2022

Raming
2023

Raming
2024

Raming
2025

793.381

685.000

685.000

159.000

159.000

159.000

Saldo

0

0

0

0

0

0

Baten

632.333

591.000

597.000

Lasten

597.000

632.333

591.000

Saldo

0

0

0

Baten

84.964

56.000

56.000

56.000

56.000

56.000

Lasten

84.964

56.000

56.000

56.000

56.000

56.000

Saldo

0

0

0

0

0

0

Baten

143.767

140.000

140.000

140.000

140.000

140.000

Lasten

143.767

140.000

140.000

140.000

140.000

140.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo
Totaal saldo baten en lasten
Mutaties reserves
8.0 Kazernes in eigendom en overgangsrecht

Baten
Lasten
Saldo

Saldo reserves
Resultaat
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4. Overzicht baten & lasten en financieel-technische uitgangspunten
Overzicht baten en lasten
2022

Programma

2023

begroting
lasten
struct.

Risico- en crisisbeheersing
Brandweerzorg
Gemeenschappelijke HulpverleningsOrganisatie in de Regio
Meldkamer Oost Nederland (brandweer)
Bedrijfsvoering
Directie en control

begroting
baten

incid.

2024

struct.

lasten
incid.

struct.

6.567.200 153.000

begroting
baten

incid.

2025

struct.

lasten
incid.

struct.

6.494.200 152.000

begroting
baten

incid.

struct.

lasten
incid.

struct.

6.495.200 120.000

baten
incid.

struct.

6.409.200

29.906.010

347.000

30.199.010

347.000

30.894.210

347.000

30.995.210

347.000

1.814.000

48.000

1.884.000

48.000

1.929.000

48.000

1.935.000

48.000

1.635.000

580.000

1.635.000

580.000

1.635.000

1.635.000

580.000

5.000

12.890.370

13.137.870 245.000

5.000

13.066.370 235.000

798.000

793.000

580.000
40.000

5.000

13.023.370 30.000

773.000

5.000

793.000

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

3.416.920

56.350.000

3.465.420

56.390.000

3.441.220

56.417.000

3.447.220

56.423.000

Kazernes in eigendom en overgangsrecht

3.239.000

3.239.000

2.116.000

2.116.000

2.116.000

2.116.000

2.116.000

2.116.000

60.514.000 398.000 60.569.000
Onttrekking aan reserves

0 59.653.000 387.000 59.486.000
398.000

Toevoeging aan reserves

incid.

0 60.174.000 160.000 59.513.000
554.000

0 60.354.000 30.000 59.519.000
821.000

0
865.000

55.000

60.514.000 453.000 60.569.000 398.000 59.653.000 387.000 59.486.000 554.000 60.174.000 160.000 59.513.000 821.000 60.354.000 30.000 59.519.000 865.000

Totaal lasten en baten
Saldo

60.967.000

60.967.000

60.040.000

60.040.000

0

0
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Financieel-technische uitgangspunten
Het Algemeen Bestuur heeft op 10 december 2020 de Kadernota 2022-2025 vastgesteld.
In de Kadernota staan de financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2022.
De volgende uitgangspunten zijn toegepast:
Kaders systematiek loon- en prijscompensatie
1. Looncompensatie:
De looncompensatie wordt berekend op basis van het percentage, dat wordt genoemd in de septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds. Daarnaast wordt gekeken of de ontvangen compensatie over voorgaande jaren voldoende of te veel was om de stijging van de lonen zowel als gevolg van de afgesloten CAO
alsook als gevolg van wijzigingen in de belastingen en premies te dekken. Als dit afwijkt, wordt dit in de
betreffende jaarrekening gemeld. Zowel afwijkingen naar boven als naar beneden worden voor de nieuwe
begroting verrekend met de gemeentelijke bijdragen. Zoals gebruikelijk wordt voor de jaarschijven 2023,
2024 en 2025 (de jaarschijven volgend op het begrotingsjaar) nog geen loonindex opgenomen.
2. Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding (BDUR):
Voor de raming van de Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding (BDUR) die de VNOG van het Rijk ontvangt, wordt uitgegaan van de laatste beschikking. Voor de begroting voor 2022 is dit de beschikking die
de VNOG ontvangt in december 2020 voor 2021. De BDUR bedraagt ongeveer 15% van de inkomsten van
de VNOG. Als de uitkering in 2021 en 2022 (in juni wordt dit bekendgemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid) wordt verhoogd voor loon- en prijscompensatie, wordt dit onderdeel van het betreffende
jaarrekeningresultaat en kan bij bestemming van het jaarrekeningresultaat bijvoorbeeld terugvloeien naar
de gemeenten.
3. Prijscompensatie:
Voor de prijscompensatie wordt ook uitgegaan van het percentage in de septembercirculaire. Hier vindt
geen verrekening met voorgaande jaren plaats. Zoals gebruikelijk wordt voor de jaarschijven 2023, 2024
en 2025 (de jaarschijven volgend op het begrotingsjaar) gerekend met constante prijzen.
Financiële kaders
1. Voor de formatie wordt uitgegaan van de vastgestelde formatie per 1 januari 2021 plus de mutaties voor
2021 en 2022 uit de Toekomstvisie. Uitbreiding en inkrimping van de formatie verloopt, voor zover dit niet
gedekt kan worden binnen de begroting, via de Kadernota.
2. De loonkosten worden gebaseerd op de onder 1 genoemde formatie, rekening houdend met:
a. de daarbij behorende functieschalen op de hoogste anciënniteit;
b. incidentele en persoonsgebonden beloningscomponenten (gratificaties, arbeidsmarkt / functioneringstoelagen, extra periodieken e.d.) worden niet begroot, deze moeten worden opgevangen binnen het genormeerde formatiebudget;
c. de laatst bekende cao-afspraken (huidige cao loopt tot eind 2020);
d. het loonindexcijfer uit de septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds “loonvoet sector overheid”. Voor 2022 is dit 1,5% (zie in de tabel hierna de berekening);
e. het gemiddelde percentage voor de werkgeverslasten (o.a. sociale verzekerings- en pensioenpremies) voor 2020. Over 2021 en 2022 zijn de percentages voor de werkgeverslasten nog niet bekend;
f.
gedurende het begrotingsjaar 2021 wordt bij de financiële verkenningen en de jaarrekening een
begrotingsbrede toelichting gegeven op de afwijkingen van bovengenoemde aannames. Tevens
worden de verschillen door onder- en/of overbezetting toegelicht;
g. het opleidingsbudget bedraagt 2% van de loonsom;
h. de begroting 2022 wordt niet meer bijgesteld op basis van andere percentages in komende circulaires voor 2022.
3. Voor de raming van de vrijwilligersvergoedingen:
a. wordt het bedrag voor 2021 genomen vermeerderd met de gevolgen van de laatste caoafspraken;
b. plus 1,5% (“loonvoet sector overheid”) voor de loonindex in 2022 (zie in de tabel hierna de berekening);
c. voor het aantal repressieve vrijwilligers wordt uitgegaan van het vertrekpunt van de Toekomstvisie t.w. 1.355. Hierop worden de aanpassingen uit de Toekomstvisie voor de betreffende jaren in
mindering gebracht;
d. de begroting 2022 wordt niet meer bijgesteld op basis van andere percentages in komende circulaires voor 2022.
4. Voor de exploitatielasten wordt:
a. de vastgestelde begroting (2021) gebruikt inclusief de structurele wijzigingen uit 2020, die nog
niet in de primitieve begroting 2021 waren opgenomen;
b. autonome ontwikkelingen worden meegenomen;
c. uitgegaan wordt van het prijsindexcijfer uit de septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds
“prijs overheidsconsumptie, netto materieel”, voor het jaar 2022: 1,5%;
d. de begroting 2022 wordt niet meer bijgesteld op basis van andere percentages in volgende circulaires.
5. Voor de kapitaallasten wordt rekening gehouden met investeringen conform de Toekomstvisie, die is verwerkt in het jongste Meerjaringsprogramma (MJIP) plus de reguliere vervangingen die geen onderdeel uitmaken van het vernieuwde dekkings- en spreidingsplan, bijvoorbeeld ICT. Voor 2022-2025 is de egalisatie-
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6.

7.
8.
9.

reserve kapitaallasten materieel naar verwachting nog van voldoende omvang om de stijging van de kapitaallasten te kunnen dekken.
Voor investeren & activeren gelden als uitgangspunten:
a. disagio wordt niet geactiveerd;
b. verkrijgings- of vervaardigingsprijs, waarbij geen rente wordt toegerekend tijdens het vervaardigingsproces;
c. lineair afschrijven. Uitzondering: op gebouwen wordt annuïtair afgeschreven;
d. componenten worden zo nodig apart geactiveerd;
e. afschrijven tot boekwaarde nul. Indien een actief met winst of verlies wordt afgestoten, wordt het
saldo hiervan ten gunste of ten laste van de egalisatiereserve kapitaallasten materieel gebracht.
Het rente-omslagpercentage voor de begroting 2022 is berekend op 0,8%. Voor de berekening van de
kapitaallasten voor de drie overgenomen kazernes wordt uitgegaan van de percentages van de voor de financiering afgesloten geldleningen.
Voor de producten RBS en dienstverlening wordt uitgegaan van kostendekkende tarieven. Ingaande 2022
valt deze taak naar alle waarschijnlijk uit de begroting (zie autonome ontwikkelingen, hoofdstuk 5).
Bij de verdeling van de gemeentelijke bijdrage over de deelnemende gemeenten wordt het verdeelmodel
gebruikt. Dit verdeelmodel is conform de Gemeenschappelijke Regeling VNOG voor 2021 geactualiseerd.
Het geldt voor vier jaren.

Effect Kadernota: loon- en prijscompensatie
De loon- en prijscompensatie voor het jaar 2022 zijn, op basis van de hiervoor geschetste uitgangspunten, als volgt:
Berekening percentage verhoging loonsom en opleidingsbudget 2022
Loonindex 2021 (septembercirculaire 2020)

1,80%

Loonindex 2021 (septembercirculaire 2019)*

2,90%

Loonindex 2021 voor begroting 2022

-1,10%

Looncompensatie 2022: 0,4%

loonsom
vrijwilligersverg.

Stijging opleidingsbudget 2% van de loonsom

Loonindex 2022 (septembercirculaire 2020)

1,50%

Prijscompensatie 1,5%: overige exploitatiekosten

Verhoging gemeentelijke bijdrage voor loonsom en opleidingsbudget 2022

0,40%

Totaal loon- en prijscompensatie

110.000
30.000
3.000
200.000
343.000

Deze loon- en prijsstijging is verwerkt als een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
Effect Kadernota: autonome ontwikkelingen
In de Kadernota staan de autonome ontwikkelingen voor 2022:
Autonome ontwikkelingen (Kadernota 2022-2025)
Bijdrage IOV verdwijnt; compensatie via Gemeentefonds
Beëindiging Regionaal Brandmeld Systeem
Herijkte financiering LCMS en netcentrisch werken
ICT-crash
Uitwijkplatform ICT
Totaal autonome ontwikkelingen:

67.000
150.000
-32.000
51.000
100.000
336.000

In deze tabel is naast kostenverhogende ontwikkelingen ook een kostenverlagende ontwikkeling opgenomen. Zie verder bijlage 10 met een nadere specificatie. Deze autonome
ontwikkelingen zijn verwerkt in de voorliggende meerjarenbegroting met als dekking een
verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
Totaaleffect Kadernota op de gemeentelijke bijdrage 2022
Het effect van de Kadernota voor de gemeentelijke bijdrage 2022 is als volgt:
Effect gemeentelijke bijdrage
Loon- en prijscompensatie
Autonome ontwikkelingen
Nieuw beleid (vastgoed)
Structurele stijging

2022
343.000
336.000
p.m.
679.000

Gemeentelijke bijdragen 2022
In bijlage 2 staan de gemeentelijke bijdragen 2022.
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5. Paragrafen
5.1. Beleidsregels en uitgangspunten reserves
Inleiding
Deze paragraaf bevat de beleidsregels en uitgangspunten omtrent de reserves, zoals
opgenomen in de vastgestelde Kadernota 2022-2025, alsook een overzicht van de reserves.
Beleidsregels en uitgangspunten
1. De VNOG beschikt over een Algemene Reserve, een Bedrijfsvoeringreserve, (tijdelijke) bestemmingsreserves en egalisatiereserves.
2. De Algemene reserve is voor afdekking van risico's (artikel 12 van de Financiële verordening 2019) en heeft geen einddatum. De Algemene Reserve wordt gemuteerd
vanuit het jaarrekeningresultaat bij besluit van het AB over de resultaatsbestemming,
of anderszins door AB besluiten inclusief een zienswijze procedure.
3. De hoogte van de Algemene Reserve en de Bedrijfsvoeringsreserve (zie hierna) gezamenlijk is zodanig, dat de weerstandsratio zich in een bandbreedte van 1,0 tot 1,4
bevindt. Indien deze ratio buiten deze bandbreedte is of dreigt te raken, volgt een
AB-voorstel (bijv. bij Kadernota) over de wijze waarop dit voorkomen of hersteld
wordt.
4. De Bedrijfsvoeringreserve heeft een algemene bufferfunctie en is breed inzetbaar
voor prioriteiten (bijv. innovatie) of voor het tijdelijk afvlakken van gemeentelijke bijdragen. De Bedrijfsvoeringreserve heeft geen einddatum en behoort tot de beschikbare weerstandscapaciteit (telt mee voor de afdekking van risico’s). De minimale
hoogte is 2%, de maximale hoogte is 5% van het begrotingstotaal.
5. De bestemmingsreserves, waaronder egalisatiereserves, zijn voor een specifiek doel
ingesteld (“beklemd”); zij tellen niet mee voor afdekking van overige risico’s en maken geen deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit.
6. Er zijn bestemmingsreserves van onbepaalde duur en tijdelijke bestemmingsreserves.
7. Resultaatsonafhankelijke stortingen en onttrekkingen (gelijk aan reeds begrote dotaties en onttrekkingen) maken geen deel uit van het bestemmingsvoorstel saldo jaarrekening.
8. Stortingen en onttrekkingen aan egalisatiereserves maken geen deel uit van het bestemmingsvoorstel saldo jaarrekening.
Artikel 12 van de Financiële verordening 2019 bepaalt dat bij het instellen van bestemmingsreserves (door het AB) het doel, de (maximale) hoogte, de duur en de wijze van
voeding en onttrekking worden aangegeven.
Overzicht reserves
De omvang van de reserves is ook opgenomen in bijlage 4. De doelen, uitgangspunten
en duur van de reserves volgen hierna.
1. Uitgangspunten Egalisatiereserve kapitaallasten
− Doel: egaliseren van de realisatie versus de begrote kapitaallasten, storten en onttrekken van boekwinsten resp. –verliezen als gevolg van afstoten van materieel* (=
bestaand beleid). Het renteresultaat verloopt niet via de egalisatiereserve kapitaallasten.
− Mutaties: AB besluit bij begroting, begrotingswijziging of in de jaarrekening als onderdeel van de resultaatsbepaling.
− Hoogte: geen minimum, geen maximum.
− Duur: geen einddatum.
* verkoopsom -/- afwaardering + uitkering polis
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2. Uitgangspunten Egalisatiereserve uitruk
− Doel: egaliseren van kosten van de uitruk (jaren met weinig en met veel (grote) incidenten worden verevend), bestendig begrotingsbeeld, rustig verloop gemeentelijke
bijdragen (AB 25-6-2020).
− Mutaties: AB besluit bij de jaarrekening, verschil begroting en realisatie van het budget uitruk binnen het vrijwilligersbudget, als onderdeel van de resultaatsbepaling.
− Hoogte: max. € 400.000.
− Duur: geen einddatum.
3. Tijdelijke reserve organisatieontwikkeling
− Doel: ter dekking van de éénmalige veranderkosten (waaronder “De Expeditie” en
informatiepositie RB), zie Toekomstvisie VNOG (AB 15-1-2020).
− Hoogte: € 1.040.000. Onttrekking tot en met 2023 tot 0
− Duur: tot eind 2023.
− Mutaties: AB besluit, geen stortingen meer; onttrekking via begroting en jaarrekening al naar gelang de voortgang.
4. Tijdelijke reserve flankerende kosten dekkings- en spreidingsplan
− Doel: Het gaat hierbij om kosten van het betrekken van medewerkers van de brandweer, zowel vrijwilligers als beroeps, bij de keuze van de voertuigen, materialen, instructie, etc. De inbreng van hun brandweerdeskundigheid is van groot belang.
− Hoogte: € 360.000.
− Duur: tot eind 2027.
− Mutaties: AB besluit, geen stortingen meer; onttrekking via jaarrekening al naar g elang de voortgang.
5. Tijdelijke reserve frictiekosten LMS
− Doel: dekking frictiekosten vorming Landelijke Meldkamer Samenwerking, LMS (AB
27-6-2019).
− Hoogte: € 500.000 (uitkering Rijk).
− Duur: 2020-2026.
− Mutaties: via AB besluit, onttrekking via jaarrekening al naar gelang de voortgang.
6. Reserve Jeugdbrandweer
− Doel: jeugdgroep Oost Gelre.
− Hoogte: € 5.436 (storting uit liquidatie voormalige Stichting Jeugdbrandweer Oost
Gelre die is opgegaan in de Jeugdbrandweer VNOG).
− Duur: n.t.b.
− Mutaties: via AB besluit, geen stortingen meer; onttrekking via jaarrekening al naar
gelang de voortgang.
7. Tijdelijke Reserve Frictiekosten Omgevingswet / RB
− In dienstjaar 2020 is deze reserve gevormd ten behoeve van de ‘Personele frictiekosten transitie Omgevingswet 2021-2024’ ad € 480.000. Vanaf 2021 tot en met 2024
wordt ieder jaar € 120.000 aan deze reserve onttrokken ter dekking van deze frictiekosten. In deze meerjarenbegroting is hiermee reeds rekening gehouden. De reden
hiervoor is dat vervangende capaciteit nodig is voor deelname van een bovengemiddeld aantal medewerkers aan bovengenoemde opleidingen en dat een groot verloop
van medewerkers zal plaatsvinden (kosten van overdracht, inwerken).
− Doel: dekken personele frictiekosten transitie onderdeel Risicobeheersing i.r.t. Omgevingswet.
− Hoogte: € 485.000, uit overschot p-budget RB 2020.
− Duur: 2021-2024, onttrekking voor inhuur ter vervanging gedurende opleidingen en
tijdelijke overbezetting van nieuwe medewerkers, in te werken door vertrekkende
medewerkers.
− Mutaties: via AB-besluit door vaststelling van de begroting 2021-2024, waarin voor
vier jaar een onttrekking van € 121.000 is opgenomen.
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8. Tijdelijke Reserve Dienstkleding
− Doel: De Raad van Brandweercommandanten (RBC) heeft in april 2019 besloten dat
de Brandweer tussen nu en 5 jaar over gaat naar het operationeel uniform, ook wel
interventiekleding genoemd. Het operationeel uniform is een andere kledinglijn dan
nu gebruikelijk voor het geüniformeerde personeel (vrijwilligers, dagdienst / ROF en
beroeps). Het vervangt in beginsel het blauwe kazernetenue, al is het robuuster dan
dat. Het is namelijk mogelijk om bij sommige incident-scenario's uitsluitend het operationeel uniform te dragen, dus zonder uitrukkleding. Daarnaast wordt met het operationeel uniform een slag gemaakt in modernisering, draagcomfort en duurzaamheid. De invoering van het operationeel uniform vindt voor de VNOG plaats over een
periode van 4 jaar, te weten van 2022 t/m 2025 ter vervanging van zowel het blauwe
kazernetenue als het witgrijze uitgaanstenue. Van dit laatste houdt de VNOG nog een
voorraad aan ten behoeve van fleur en treur. Vooruitlopend op het nieuwe operationele uniform wordt nu terughoudend omgegaan met de vervanging van de huidige
dienstkleding. Echter bij het invoeren van de nieuwe kleding is voor 2 jaar niet voldoende budget in de begroting aanwezig. Daarom wordt in 2020 en 2021 ieder jaar
€ 50.000 ten laste van het kledingbudget gespaard om in de genoemde periode iedereen van het nieuwe operationele uniform te kunnen voorzien.
− Duur: 2022-2024.
− Hoogte: € 100.000, uit minder-uitgaven kledingbudget in 2020-2021.
− Mutaties: AB besluit (door vaststelling van de begroting of wijziging van de begroting).
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5.2. Weerstandsvermogen en risicomanagement
Inleiding
In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ worden de risico’s in beeld
gebracht en gerelateerd aan de weerstandscapaciteit. Het gaat bij risico’s om gebeurtenissen die zich mogelijk kunnen voordoen en die het realiseren van de doelstelling(en)
van de organisatie kunnen verstoren. De te nemen maatregelen op risico’s kunnen zijn:
het matigen (door maatregelen); het overdragen (door bijv. verzekeren); het vermijden
(door het schrappen van doelstellingen) en het accepteren ervan.
Voor het verkrijgen van inzicht in het vereiste weerstandsvermogen is de risicoinventarisatie verder gecompleteerd in 2020 en gepresenteerd bij de Kadernota 20222025. Daarbij is tevens besloten om de nieuwe beleidslijnen omtrent vermogen en risico’s in de betreffende paragrafen van de begroting en jaarrekening op te nemen. Daarmee is het eerder vastgelegde beleid in de specifieke nota’s ‘Weerstandsvermogen en
risicomanagement’ (W&R) en ‘Reserves en voorzieningen (R&V) uit 2015, ingetrokken.
Met bovenstaande is uitvoering gegeven aan de adviezen eind 2018 van de gemeentelijke commissie Van der Jagt / Van Arkel waarbij werd geadviseerd om het benodigde
weerstandsvermogen en de bijbehorende risico-inventarisatie opnieuw te beoordelen en
te wegen.
Omdat het managen van risico’s een continu proces is waarbij zich ook steeds weer andere risico’s kunnen voordoen, is het van belang dat het voldoende aandacht krijgt binnen de P&C cyclus. Daarnaast is het belangrijk om contacten en afstemming te hebben
met de andere (aangrenzende) veiligheidsregio’s over zowel de aanpak als de uitkomsten
van de risico-inventarisatie.
Actuele voorbeelden die de noodzaak van het managen van risico’s onderstrepen zijn:
•
De digitale verstoring van de geautomatiseerde systemen bij de VNOG in 2020
waardoor het werken in/met de systemen een aantal weken beperkt mogelijk
was;
•
De COVID-19 pandemie waarbij naast extra inzet van mensen en middelen ter
ondersteuning van de maatregelen door de gevolgen van de crisis, ook sprake
was van het niet kunnen of anders moeten uitvoeren van een deel van de reguliere activiteiten, plannen en initiatieven van de VNOG.
Voor de VNOG bestaat daarbij nog een geringe kans dat genomen besluiten in het
kader van de handhaving van de Covid-19 maatregelen (GRIP-4), met succes
worden aangevochten met claims als gevolg. Dat risico laat zich nu niet kwantificeren.
In deze paragraaf wordt hierna het nieuwe beleid voor het risicomanagement en het benodigde weerstandsvermogen samengevat en wordt verder de actuele risicoinventarisatie voor de begroting 2022-2025 weergegeven. Deze inventarisatie is gebaseerd op de eerdere weergave in de kadernota 2022-2025, waarbij een herbeoordeling
heeft plaatsgevonden ten behoeve van de nu voorliggende begroting.
Risicomanagement
De vastgestelde hoofdlijnen van het beleid t.a.v. het risicomanagement zijn:
• het wettelijk kader voor risicobeheersing uit artikel 9 en 13 van het BBV betreffende de vereiste paragrafen in de begroting en rekening;
• het treffen van beheersingsmaatregelen door de VNOG ter vermijding en vermindering van risico’s en het voorbereid zijn op de mogelijke (financiële) gevolgen
van risico’s binnen de bedrijfsvoering, die het realiseren van de doelstellingen
kunnen verstoren;
• naast het dragen van verantwoordelijkheid voor risico’s door het MT en het treffen
en uitvoeren van maatregelen; het managen ervan en het rapporteren erover in
de P&C stukken;
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•
•

de kwantificatie van de risico’s in een 5-tal kans percentages t.w.: 10%, 30%,
50%, 70% en 90%; waarbij bij een kans van 90% dat het risico zich kan voordoen, wordt overwogen om daarop de begroting aan te passen;
het voor maximaal 3 jaar bepalen van de voor de maatregelen benodigde financiele middelen, zijnde de benodigde weerstandscapaciteit voor structurele risico’s,
door vermenigvuldiging met de genoemde percentages die de kans op het risico
weergeven.

Risico-inventarisatie
Algemeen
In de Kadernota 2022-2025 is de eerdere gepresenteerde (voorlopige) risicoinventarisatie uit de Programmabegroting 2021-2024 gecompleteerd. Daarbij is en blijft
inherent aan risico’s dat het onzeker is of deze plaats zullen vinden.
Inventarisatie
De hierna gepresenteerde kwantificering van de risico’s heeft plaatsgevonden “met de
reader van de bestuurlijke tweedaagse (september 2019, die de basis van de Toekomstvisie vormde) in de hand”; bij bijv. het risico van een vertraging in de vervanging van
voertuigen is gekeken naar de effecten op de latere en lagere besparing op het onderhoud, het aantal vrijwilligers, kleding, vakbekwaamheid etc.
Gekwantificeerde risico's
Risico's

Kans in %

Effect in
euro's

Weerstandscapaciteit
(euro's)

Kosten voor multi-opschaling (CACO-functie) na schaalvergroting (regionale) meldkamers in 2022 i.c.m. landelijke beheersorganisatie (LMS).
Stoppen Openbaar Brand-/Regionaal meldsysteem (OMS/RBS), risico
niet kunnen inpassen medewerkers.
Hogere personele kosten (beloning/vergoeding) repressieve inzet
vrijwilligers incidentbestrijding door gelijkschakeling van rechtspositionele
aanspraken van beroepspersoneel en vrijwilligers i.v.m. veranderde Europese
wet-/regelgeving.

90%

bedrag
670.000

603.000

50%

375.000

187.500

90%

288.000

259.200

Schaarste capaciteit repressieve inzet van vrijwilligers brandbestrijding door verloop/uitstroom vrijwilligers (mede a.g.v. verlies lokale 'eigenheid')
Te veel (roostering) uren bestaande (repressieve) bezetting brandbestrijding (Arbeidstijden).
Gebrekkige marktwerking brandweermaterieel.
Hogere prijzen; boven prijsindex, exploitatie.
Niet (tijdig) realiseren besparingen Toekomstvisie 2020 t.a.v. materiele kosten door vertraging vervanging - en/of wijzigingen inzichten vervanging
materieel.

70%

312.000

218.400

30%

50.000

15.000

70%

150.000

105.000

90%

150.000

135.000

Niet (tijdig) realiseren besparingen Toekomstvisie 2020 t.a.v. personele
kosten behorende bij (nog niet gerealiseerde) besparingen vervanging materieel (vorig punt).

90%

150.000

135.000

Uitval materieel repressieve inzet brandbestrijding door defect materieel en/of gebrek onderdelen voertuigen/brandweermiddelen.
Noodzakelijke (spoedeisende) aanpassingen aan gebouwen/ installaties voortvloeiende uit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).
Kosten (tijdelijke) huisvesting/ faciliteiten kantoorpersoneel.
Onzekerheid (termijn)toekomstige definitieve kantoorlocatie, na Europaweg.
Aanpassingen kantoorfaciliteiten en (meer) thuiswerken (corona).
Uitval faciliteiten op de posten, geen (gemeentelijke) middelen voor vervanging van facilitaire zaken en meubilair.
Digitale verstoring, belemmering uitvoering crisis - en alle ondersteunende/
bedrijfsmatige activiteiten door uitval ICT- systemen (w.o. cybercrime).
Te hoge personele kosten (beroeps en vrijwilligers) door onjuiste gegevens, - berekeningen en ontoereikende kennis en controles.
Inkopen voor te hoge bedragen en/of onjuiste uitvoering/voorwaarden (w.o. aanbestedingen) door onjuist inkoopproces en
demarcatie problematiek.

70%

150.000

105.000

90%

80.000

72.000

90% en 30%
70%
70%

300.000
150.000
150.000

360.000
105.000
105.000

70%

500.000

350.000

30%

350.000

105.000

10%

100.000

10.000
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Onvoorziene kosten aanspraken van personeel na dienstongevallen
door veranderingen in de verzekeringsmarkt en gewijzigde mogelijkheden van
dekking.
Stijging reële bijdrage aan IFV door bijv. nieuwe taken.
Stijging financieringskosten bij aantrekken leningen (vreemd vermogen), door stijging van het rentepercentage.
Beboeting en imagoschade door schending van de privacy (overtreding van
de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)).

10%

600.000

60.000

30%
10%

60.000
1.080.000

18.000
108.000

10%

100.000

10.000
3.066.100

Niet gekwantificeerde risico's
Risico's en oorzaken

Kans in %

Omgevingswet werkt anders uit dan verwacht, keuzes Risicobeheersing
van de VNOG matchen niet met keuzes van de gemeenten.

30%

Effect in
euro's
bedrag
-

Extra kosten VNOG bij opschaling meldkamerorganisatie. Bij de schaalvergroting van de meldkamers ontstaan frictiekosten waarvoor een reservering
is gemaakt. Het risico is dat dit ontoereikend is.
Niet (tijdig) realiseren besparingen Toekomstvisie 2020 t.a.v. materiële
kosten. Egalisatiereserve materieel wordt vooralsnog toereikend geacht voor
prijsstijgingen en hogere kapitaallasten bij vertraging vervanging - en/of wijzigingen inzichten bij vervanging materieel.

30%

-

90%

-

Pandemie, het scenario pandemie uitbreiden met de ervaringen o.b.v. COVID19. De consequenties voor de VNOG zijn nog niet te kwantificeren.

90%

-

Toelichting
De inventarisatie in 2020 is uitgevoerd over de volle breedte van de VNOG organisatie.
De daarbij als nieuw geïnventariseerde risico’s (t.o.v. eerdere begrotingen) hebben in
grote lijn te maken met de volgende onderwerpen:
• het risico op hogere kosten en schaarste van (vervangend) brandweermaterieel in
relatie met het gering aantal aanbieders van materieel;
• het risico van het niet tijdig realiseren van personele – en materiële besparingen
bij vertraging van realisatie van de Toekomstvisie;
• de onzekerheid omtrent de toekomstige huisvesting van kantoorpersoneel;
• het risico van (opnieuw) een (digitale) verstoring van de ICT-systemen 1), mede
ingegeven door de ervaringen daaromtrent in 2020 en
• risico’s met financiële gevolgen als gevolg van (andere) externe oorzaken, zoals
de rentestijging en (extra) kosten van een pandemie (zoals daarvan nu sprake is
bij de huidige Covid-19).
1) Het berekende bedrag als benodigde weerstandscapaciteit bij een digitale verstoring (hack) is
t.o.v. de kadernota ’22-’25 verlaagd van € 450.000 tot € 350.000 waarbij enerzijds rekening is
gehouden met de genomen maatregelen, waaronder (externe) monitoring van het netwerk van
de VNOG, en anderzijds met het gegeven van toegenomen dreiging van (nieuwe) aanvallen.

Specifiek gekoppeld aan het gegeven dat de VNOG de paraatheid organiseert met een
relatief groot aantal vrijwilligers (vlg. benchmark 2019 Berenschot), liggen daarin een
aantal risico’s besloten, die de VNOG bovengemiddeld kunnen raken, t.w.:
• de financiële compensatie voor mogelijk stijgende werkgeverslasten via bijv. het
gemeentefonds kan de VNOG een nadelig herverdeeleffect opleveren;
• de maatschappelijke trend van daling van de bereidheid om zich langdurig te binden aan vrijwilligerswerk, mogelijk gecombineerd met een gevoeld gebrek aan lokale identiteit van de posten;
• de WNRA / taakdifferentiatie en de verandering in rechtspositie kan de bereidheid
om in posten te participeren verminderen (“verplichte opkomst”) en
• vertraging in de implementatie van de Toekomstvisie kan leiden tot een vertraging in de geraamde daling van het aantal vrijwilligers.
Het berekende bedrag als (benodigde) weerstandscapaciteit is tot stand gekomen door
rekening te houden met de kans dat het risico zich kan voordoen en het daarbij behoren34
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de financiële effect. Voor een deel van de risico’s is het nog te vroeg of te onduidelijk om
de financiële effecten ervan te (kunnen) berekenen (zie het overzicht ‘Niet gekwantificeerde risico's’).
Bij de inventarisatie van de risico’s is ook gekeken naar de mogelijke oorzaken ervan en
de te nemen maatregelen voor het matigen, overdragen, vermijden of accepteren ervan.
Een uitgebreider overzicht van de gekwantificeerde - en niet-gekwantificeerde risico’s,
waarin ook de oorzaken, beheersmaatregelen en een mogelijke getalsmatige onderbouwing is opgenomen, is in bijlage 9 te vinden.
De bewaking van de (uitvoering van de) te nemen maatregelen zal plaatsvinden gaande
het (begrotings)jaar en zichtbaar (moeten) worden in de te presenteren financiële rapportages.
De gevolgen van bovenstaande voor het weerstandsvermogen en de benodigde weerstands-capaciteit, komen hierna in deze paragraaf aan de orde.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen beheersmaatregelen zijn getroffen of waar na het treffen van maatregelen nog resterende risico’s overblijven (benodigde weerstandscapaciteit).
Het beschikbare - en de benodigde weerstandscapaciteit en de weerstandsratio worden
in de begroting en in de jaarrekening opgenomen. De weerstandsratio wordt daarbij gedefinieerd als quotiënt (uitkomst van de deling) tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. De streefwaarde van de weerstandsratio ligt
tussen 1,0 (“matig”) en 1,4 (“voldoende”).
Indien de weerstandsratio buiten de bandbreedte van de streefwaarde ligt, wordt in de
eerstvolgende Kadernota (of ander geëigend moment in de P&C cyclus) afgewogen hoe
deze waarde weer kan worden bereikt.
Benodigde weerstandscapaciteit
De benodigde weerstandscapaciteit is het bedrag wat nodig is op basis van de financieel
gekwantificeerde risico's.
Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het totaal van middelen dat beschikbaar
is om de risico’s financieel af te dekken.
De beschikbare weerstandscapaciteit wordt gevormd door de Algemene Reserve,
de Bedrijfsvoeringreserve en de (begrote) post Onvoorziene uitgaven. Tot de beschikbare
weerstandscapaciteit behoren niet de (tijdelijke) bestemmingsreserves. Daar is al een
bestedingsdoel aan verbonden.
De Algemene reserve is voor afdekking van risico's (artikel 12 van de Financiële verordening VNOG 2019) en heeft geen einddatum. De Algemene Reserve wordt gevoed vanuit
AB besluiten, zoals daarvan o.a. sprake is bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat.
De Bedrijfsvoeringsreserve heeft een algemene bufferfunctie en is breed inzetbaar voor
prioriteiten (bijv. innovatie) of voor het tijdelijk afvlakken van gemeentelijke bijdragen.
De Bedrijfsvoeringreserve heeft geen einddatum en behoort tot de beschikbare weerstandscapaciteit en telt derhalve mee voor de afdekking van risico’s.
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Berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit
Beschikbare weerstandscapaciteit begroting 2022

€

Saldo Algemene reserve

1.135.114

Saldo Bedrijfsvoeringsreserve

2.610.000

Post onvoorzien

250.000

Beschikbare weerstandsvermogen

3.995.114

Berekening van de ratio weerstandsvermogen
Weerstandsvermogen VNOG begroting 2022

€

Beschikbare weerstandsvermogen VNOG

3.995.114

Benodigde weerstandscapaciteit

3.066.100

Ratio

1,30

Toelichting
De hoogte van de Algemene Reserve en de Bedrijfsvoeringsreserve eind 2020 is zodanig,
dat de weerstandsratio zich bevindt binnen de door het bestuur vastgestelde bandbreedte van 1,0 tot 1,4. De berekende waarde voor de begroting 2022-2025 komt namelijk uit
op 1,3.
Financiële kengetallen VNOG

Netto schuldquote

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
49%
82%
71%
68%
72%
75%

Solvabiliteitsratio

26%

12%

15%

14%

13%

11%

Exploitatieruimte

16,9%

0,3%

0,1%

-0,3%

-1,1%

-1,4%

Toelichting op de kengetallen
Algemeen
Bestuurlijk zijn er voor de VNOG geen normen vastgesteld waaraan de berekende kengetallen moeten voldoen. Provincies hanteren als toezichthouders op gemeenten en ook
gemeenschappelijke regelingen, de signaleringswaarden die het Rijk gebruik bij stresstesten om mede de financiële positie van de zgn. 100.000+ gemeenten te toetsen. Deze
signaleringswaarden zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Categorie
A= minste risico

B - gem. risico

C = meeste risico

Netto schuldquote

< 90%

90%-130%

> 130%

Solvabiliteitsratio

> 50%

20%- 50%

< 20%

begr. > 0%

begr. = 0

begr.< 0%

Structurele exploitatieruimte

De kengetallen geven alleen in relatie tot elkaar een beeld. Wanneer dit beeld verontrustend is kan dit betekenen dat de financiële positie onder druk staat en er dus maatregelen nodig zijn om deze situatie te verbeteren.
Aan de hand van de voor de VNOG berekende positie valt op te maken wat de status is
bij het opstellen van de (meerjaren)begroting 2022-2024.
Netto schuldquote
Dit kengetal geeft een indicatie van de druk van schuldenlast (rente/aflossing) op de eigen middelen. De quote wordt berekend door de netto schuld te delen door het totaal
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aan jaarlijkse baten.
Bij de begrote cijfers voor 2022-2025 is uitgegaan van een toename van de investeringen en bijbehorende schuldenlast op basis van de Toekomstvisie. Verder is de overdracht
aan de gemeenten van de drie huidige bij de VNOG in eigendom zijnde kazernes en de
daarbij komende effecten op de (overdracht van) financiering, verwerkt en doorgerekend
(ook in het saldo aan liquide middelen). Dat geldt eveneens voor de effecten van onttrekkingen en toevoegingen op reserves (eigen vermogen) en voorzieningen. Tenslotte is
rekening gehouden met de mogelijkheid dat door het bestuur wordt besloten om een
groot deel van het positieve exploitatiesaldo over 2020 terug te betalen aan de gemeenten.
Het effect van genoemde punten is verwerkt in de berekende netto schuldquote, deze
komt meerjarig uit in de categorie ‘minste risico’.
Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de organisatie aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Hiertoe wordt de omvang van het eigen vermogen gerelateerd aan
de totale omvang van het vermogen (dus het eigen en het vreemde vermogen).
Hierbij geldt hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de financiële weerbaarheid van
de VNOG.
De berekende ratio bedraagt over 2020: 26% (gemiddeld risico). Uitgaande van de ontwikkelingen als genoemd onder de toelichting bij de netto schuldquote, daalt de berekende ratio in de komende jaren via 15% naar 11%. Deze daling noopt niet tot onmiddellijke maatregelen, omdat het eigen vermogen is versterkt. Voor lokale overheden i.c.
een gemeenschappelijke regeling moet deze ratio anders beoordeeld worden dan bij een
bedrijf.
Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft weer hoeveel structurele ruimte er is om de eigen lasten te dragen,
ook als bijvoorbeeld de baten afnemen of lasten in de toekomst gaan toenemen. Het
gaat daarbij om de ruimte die wordt berekend door het structurele saldo (verschil tussen
structurele baten en lasten) te delen door het totaal aan jaarlijkse baten.
Deze ratio wordt in het meerjarenperspectief negatief met name door onttrekkingen uit
de egalisatiereserve afschrijvingen ter dekking van de toekomstige kapitaalslasten. Deze
ontwikkeling is een aandachtspunt voor de komende Kadernota en begrotingen.
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5.3. Onderhoud kapitaalgoederen
Het (brandweer)materieel en drie kazernes, namelijk Apeldoorn-Saba, Doetinchem en
Harderwijk, zijn in eigendom van de VNOG. De overige kazernes worden hetzij gehuurd
hetzij om niet beschikbaar gesteld aan de VNOG.
Ter dekking van de groot onderhoudskosten van de overgenomen kazernes is bij de
VNOG voor de kazernes Harderwijk en Doetinchem per kazerne een voorziening gevormd
voor rekening van de betreffende gemeente; dit op basis van een meerjarig onderhoudsplan (MJOP). Het MJOP van de kazerne Doetinchem wordt in 2021 geactualiseerd terwijl
het MJOP voor de kazerne Harderwijk in 2022 herzien moet worden. De kazerne in Apeldoorn Zuid (Saba) betreft een appartementsrecht. Het opbouwen van een voorziening
groot onderhoud voor de kazerne Apeldoorn Zuid (Saba) is daardoor een aangelegenheid
van de Vereniging van Eigenaren Werkgebouw Zuid.
Zoals bekend zijn de kazernes in eigendom van de VNOG een gevolg van een fiscale constructie met een looptijd van 10 jaar. Daarna zijn de lasten en baten voor de betreffende
gemeente en wordt de opgebouwde onderhoudsvoorziening overgedragen. Naar verwachting zal het eigendom van alle drie de kazernes in 2023 weer aan de gemeenten worden
overgedragen. Deze overdrachten zijn reeds in de meerjarenbegroting, in de meerjarige
balans en in de prognoses over de bedrijfseconomische ratio's (solvabiliteit e.d.) verwerkt.
De kapitaalgoederen voor rekening van de VNOG zijn de voertuigen en overig materieel
waarop wordt afgeschreven. Voor dit materieel wordt er regio-breed met één beheerssysteem gewerkt. De planning van het onderhoud vindt plaats volgens regionaal en landelijk
vastgestelde intervallen en protocollen. Informatie hieromtrent, zoals de onderhoudskosten per voertuig, is opgenomen in de reader van de bestuurlijke tweedaagse van 18/19
september 2019 en verwerkt in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze Meerjarenbegroting
2022-2025.
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5.4. Financiering / Treasury
Inleiding
De paragraaf treasury is één van de voorgeschreven paragrafen als onderdeel van de
begroting. Artikel 13 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat
de beleidsvoornemens en ontwikkelingen ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille worden beschreven.
Om te kunnen voldoen aan de eisen van de Wet Financiering decentrale overheden (wet
fido) moet de Veiligheidsregio twee treasury-instrumenten hanteren. Dit zijn het treasurystatuut en de treasuryparagraaf. Het treasurystatuut is op 10 december 2020 door het
Algemeen Bestuur vastgesteld. In de treasuryparagraaf wordt aangegeven welke de gestelde doelen zijn. De RUDDO is voor de VNOG niet van toepassing.
Algemene ontwikkelingen
Het gemeentelijk brandweermaterieel en een aantal kazernes zijn na wijziging van de
Wet op de Veiligheidsregio’s eind 2013 in eigendom overgedragen aan de VNOG. De totale omvang van de vaste activa bedroeg eind 2020 circa € 46,6 miljoen. De financieringsbehoefte is grotendeels gedekt door langlopende leningen, kasgeldleningen en
bankkredieten en voor een deel door de inzet van reserves. In de komende jaren zal de
VNOG voor vervanging van het brandweermaterieel en de herfinanciering van aflossingen
regelmatig nieuwe leningen gaan aantrekken op de momenten dat dit zinvol wordt geacht.
Schatkistbankieren
Decentrale overheden moeten schatkistbankieren. Schatkistbankieren houdt in dat financiële middelen die door de VNOG worden aangehouden op bankrekeningen boven een
bepaald bedrag worden afgeroomd en via een rekening-courant verhouding ten gunste
van de Nederlandse schatkist worden gebracht. Hierdoor hoeft de Nederlandse staat
minder geld te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld afnemen. Decentrale overheden krijgen op deposito’s een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de
Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Momenteel liggen
deze rentes rond de nul procent. Het gevolg van dit beleid is dat de VNOG nagenoeg
geen rente opbrengsten uit rekening courant verhouding meer zal ontvangen.
Voor 2022 zal het drempelbedrag voor de VNOG rond de € 457.000,-- bedragen.
Risicobeheer
Om de risico’s van financiering zoveel mogelijk te beperken zijn er twee normen die gerapporteerd moet worden: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Kasgeldlimiet
Bij het behouden van liquiditeit en het financieren van activa wordt zoveel als mogelijk is
gebruik gemaakt van kortlopende geldleningen. Dit heeft twee voordelen:
1. er kan snel worden ingespeeld op schommelingen in de financieringsbehoefte
2. het is een relatief goedkope financieringsvorm.
Tegenover deze voordelen staat echter het nadeel van de korte rentevastheid (renterisico). Om dat risico te beperken wordt in de wet fido aangegeven dat als uitgangspunt
geldt dat langlopende investeringen langlopend gefinancierd moeten worden. Hiermee
wordt voorkomen dat als gevolg van rente ontwikkelingen op de geldmarkt er problemen
in de begroting zullen gaan ontstaan.
Daarnaast is er een kasgeldlimiet ingesteld. Daarmee worden de decentrale overheden
gedwongen zich niet te veel te laten leiden door de voordelen van kortlopende financiering. De kasgeldlimiet bepaalt de maximale omvang van de externe korte geldpositie.
Deze zogenaamde netto vlottende schuld mag op bepaalde peildata maximaal 8,2% bedragen van het totaal van de begroting van de VNOG.
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De totale omvang van de programmabegroting van de VNOG bedraagt in 2022 circa
€ 61 miljoen. De kasgeldlimiet bedraagt daarmee afgerond € 5,0 miljoen. Door tijdig en
in voldoende mate langlopende leningen af te sluiten, zal voorkomen worden dat de kasgeldlimiet te lang, dat wil zeggen meer dan twee achtereenvolgende kwartalen, wordt
overschreden.
Renterisiconorm
De renterisiconorm beperkt het renterisico op de vaste schuld. Deze norm bepaalt dat
maximaal 20% van de netto opgenomen vaste schuld jaarlijks in aanmerking mag komen voor aflossing of renteherziening. De vaste schulden die de VNOG kent bestaat uit
leningen ter financiering van de onroerende en roerende activa. Zij variëren in looptijd
van 10 tot 40 jaar. De VNOG zal ter financiering van vervangingsinvesteringen voor materieel en apparatuur extra leningen gaan aantrekken. Bij de bepaling van de looptijd van
de nieuw af te sluiten leningen en hun vaste aflossings- en renteherzieningsmomenten,
zal met de renterisiconorm rekening worden gehouden.
Onderstaand is de informatie inzake het renterisico weergegeven zoals door de modelstaat B van de Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden wordt vereist. Uit
deze staat blijkt dat de VNOG ruim binnen de kaders van de renterisiconorm blijft.
Jaar
Berekening norm
Begrotingstotaal
Percentage

60.967.000 60.040.000 60.334.000 60.384.000
20%
20%
20%
20%

Renterisiconorm

12.193.400 12.008.000 12.066.800 12.076.800

Renteherzieningen
Aflossingen:
BNG 40.107204
Lening Berkelland
BNG 40.109346
BNG 40.109345
BNG 40.109776
BNG 40.110312
BNG 40.110.517
BNG 40.110.644
BNG 40.110.766
BNG 40.111.179
BNG 40.111.678
BNG 40.111.883
BNG 40.112.457

2022

2023

2024

2025

n.v.t.
1.042.300 1.060.000 1.078.000
167.000
167.000
167.000
250.000
250.000
250.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
300.000
300.000
300.000
600.000
600.000
600.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
960.000

960.000
830.000

167.000
250.000
500.000
500.000
300.000
600.000
400.000
400.000

Aan te trekken in 2021 € 9,6 miljoen
Aan te trekken in 2022 € 8,3 miljoen
Aan te trekken in 2023 € 13,8 miljoen
Aan te trekken in 2024 € 7,9 miljoen
Aan te trekken in 2025 € 7,6 miljoen
Renterisico

960.000
830.000
1.380.000

960.000
830.000
1.380.000
790.000

5.119.300 5.967.000 7.365.000

7.077.000

Ruimte onder rente risiconorm

7.074.100 6.041.000 4.701.800

4.999.800

Renteberekening begroting
Voor de kapitaalslasten VNOG wordt in 2022 voor de kazernes die in eigendom zijn van
de VNOG een rentepercentage toegerekend dat gelijk is aan het percentage van de aangetrokken leningen. Voor alle overige investeringen is een rentepercentage van 0,8%
gehanteerd.
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Rentetoerekening begroting 2022 * € 1.000
De externe rentelasten over de korte en lange financiering

€

586

De externe rentebaten

€

0

Saldo rentelasten en rentebaten

€

586

De rente, die toegerekend moet worden aan de overgenomen kazernes

€

-244

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

€

342

Aan taakvelden toegerekende rente (0,8%)

€

-342

Renteresultaat op het taakveld Treasury

€

0

Boekwaarden van de activa die integraal zijn gefinancierd per 1 januari 2022 bedragen
€ 42.750.000. De aan de programma's toegerekende rente bedraagt 0,8% over
€ 42.750.000 is € 342.000.
Rente: Door de commissie BBV zijn bepalingen en richtlijnen gepubliceerd (notitie Rente
2017 – juli 2016) voor de verwerking van de rentelasten en –baten in de begroting en
jaarstukken. De rentelasten worden allereerst op één plek begroot en vervolgens door
middel van een voorgeschreven methodiek verdeeld over de programma’s.
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5.5. Bedrijfsvoering
Inleiding
De paragraaf Bedrijfsvoering is een voorgeschreven onderdeel en is bedoeld om de bedrijfsvoering toe te lichten. In de VNOG begroting is vanaf 2016 het separate programma
‘5. Bedrijfsvoering’ opgenomen, zie hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3 staan de beleidsdoelen
en (reguliere) activiteiten van de afdeling Bedrijfsvoering. In de paragraaf Bedrijfsvoering
wordt ingegaan op diverse andere onderdelen van de bedrijfsvoering en ontwikkelingen
hierop.
Toekomstvisie en rapport ‘Inzicht geeft uitzicht’
Op 15 januari 2020 heeft het algemeen bestuur van de VNOG een Toekomstvisie vastgesteld, inclusief Opdrachten die in de periode 2020-2026 moeten worden uitgevoerd om
de Toekomstvisie te realiseren. De uitvoering van de Opdrachten is ter hand genomen en
loopt de komende jaren door, zie verder hoofdstuk 3. Op de voortgang wordt periodiek
gerapporteerd via de reguliere P&C cyclus. De Toekomstvisie vormde ook de grondslag
voor het regionaal Beleidsplan 2021-2024, dat op 10 december 2020 is vastgesteld.
Hierin zijn de ambities nader uitgewerkt.
In 2022 wordt voorts verder gewerkt aan de uitvoering van de (meerjarige) aanbevelingen uit het rapport ‘Inzicht geeft uitzicht’ uit december 2018 van de gemeentelijke
Commissie Van der Jagt – Van Arkel. Ook hierop vindt periodiek rapportage plaats via de
reguliere P&C cyclus. Vele aanbevelingen van de Commissie zijn inmiddels uitgevoerd,
waaronder: nieuwe systematiek van de indexering (besluit AB 12 december 2019) en
nieuw beleid over risico's en de benodigde omvang van het vermogen (besluit AB 10 december 2020). Het is de bedoeling om de nog resterende aanbevelingen eind 2022 af te
ronden. Vervolgens vindt eindrapportage plaats.
Huisvestingsplan
Voor uiterlijk 31 december 2023 moet de VNOG het kantoor Europaweg 79 te Apeldoorn
verlaten. De teams die op deze locatie gehuisvest zijn, waaronder teams van de afdeling
Bedrijfsvoering (zoals Middelen, HRM, DIV (archief), Communicatie en Informatie (ICT,
servers), maar ook afdelingen zoals GHOR en Crisisbeheersing, moeten dan geherhuisvest zijn. Een integraal Huisvestingsplan wordt opgesteld, opdat de verhuizing tijdig
wordt afgerond. Hierbij zijn zeer belangrijk de uitkomsten van onderzoek naar opties
voor de kazernes in het stedelijk gebied Apeldoorn in combinatie met een centrale kantoorfunctie (de 1-post- gedachte).
Een ander onderzoek is de ‘demarcatie’: welke partij (gemeente of VNOG) is voor welke
facilitaire c.q. huisvestingstaak in de kazernes verantwoordelijk? In bijna alle gevallen is
de gemeente de gebouweigenaar, terwijl de VNOG de opstal gebruikt. Bekostiging en
financiële stromen worden ook bezien bij dit thema. Afhankelijk van de uitkomsten van
dit onderzoek, die in 2021 verwacht worden, alsmede van de besluitvorming daarover,
kunnen evt. financiële aspecten bij wijziging in de begroting ingevoegd worden.
Organisatieontwikkeling
Als onderdeel van de vastgestelde Toekomstvisie van 15 januari 2020 is in 2020 een
tweejarig traject van organisatieontwikkeling gestart, met onderdelen als cultuurverandering, leiderschapsontwikkeling, training vaardigheden, duurzame inzet, etc. Zie hiervoor hoofdstuk 3 bij programma Bedrijfsvoering. Voor 2020 en 2021 zijn hiervoor
éénmalige middelen ter beschikking gesteld, die zijn gedekt uit het voordelig saldo van
de jaarrekening 2019. Daarnaast loopt ook een traject van organische organisatieverandering, waarbij geleidelijk en werkenderwijs de organisatie wordt omgevormd. Dit traject
is in het tweede kwartaal 2020 gestart en zal ook in heel 2022 doorlopen.
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Vennootschapsbelasting
Voor de aangifte vennootschapsbelasting is de benodigde informatie aangeleverd aan het
adviesbureau dat de VNOG hierin ondersteunt. Jaarlijks voert dit bureau voor een aantal
veiligheidsregio’s een check uit. Verwachting is dat de aangifte voor 2022 nihil is.
Kengetallen, grondslagen en berekeningsmethoden (prijspeil 2022)
Opstartkosten van een brandweervrijwilliger:
16.000
Opleidingen, assessment, keuring, etc.

Vaste kosten van een brandweer man/-vrouw: 1.100
Uitrukkledingkosten, kazernekleding, uniform,
keuring, verzekeringen, PV, e.d.

Variabele kosten (uurkosten) per vrijwilliger:

2.650

Kosten van een tankautospuit per jaar:

58.500

•
•
•
•

Kapitaallasten:
Onderhoud, energie, verzekeren:
Exploitatiekosten vrijwilligers:
Variabele personeelskstn vrijwilligers:

21.000
6.370
15.200
15.930

Ramingsgrondslagen budget kapitaallasten
Het budget voor kapitaallasten berust op de volgende ramingsgrondslagen:
• Het MJIP (meerjarig investeringsprogramma) voor de aan te vragen vervangingsinvesteringen.
• De staat van investeringen (investeringen die gereed zijn, waarop wordt afgeschreven).
• De overlopende investeringen uit voorgaande dienstjaren.
• De investeringen zijn onderscheiden naar vervanging en uitbreiding.
• De verdeling van investeringen over de jaarschijven 2022 tot en met 2025 is bepalend voor het jaar waarvoor (in de begroting) de kredieten worden aangevraagd. Na
het beschikbaar stellen van het krediet worden verplichtingen aangegaan (bijvoorbeeld door het starten van een aanbestedingsprocedure).
• Er is gerekend met toevoegingen en onttrekkingen aan de egalisatiereserve conform
het vastgestelde beleid.
• De afschrijvingstermijnen zijn vastgesteld per 1 januari 2019. Er wordt lineair afgeschreven conform het beleid. Over de restant boekwaarden van reeds aanwezige activa zijn de afschrijvingen vanaf 2019 berekend over de resterende looptijd conform
de herziene afschrijvingstermijnen (vanaf activa met een boekwaarde > € 10.000).
• De omslagrente bedraagt 0,8% en wordt berekend over de boekwaarde aan het begin van het jaar plus de helft van de voorgenomen investeringen in het begrotingsjaar.
• De voorgenomen investeringen zijn geraamd inclusief prijsindex en BTW. Gerekend is
met een stijging van 1,5% per jaar voor duurzame goederen (percentage voor 2022
uit de september-circulaire gemeentefonds 2020).
• De kapitaallasten tenslotte, zijn geraamd na verwerking van bovenstaande punten,
uitgaande van 100% van de bestaande boekwaarden en 85% van de voorgenomen
investeringen.
In de voorliggende meerjarenbegroting is het materieel spreidingsplan opgenomen voor
wat betreft de huidige planning van de vervanging van de voertuigen. Dit jaar vindt de
aanbesteding plaats van de tankautospuiten, de combi-voertuigen, de watertransportsystemen, oppervlaktereddingsteams en brandweervoertuigen. Hierna kunnen de geraamde
bedragen in het investeringsprogramma aan de uitkomsten van de aanbesteding worden
aangepast.
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Navolgende tabel geeft de geraamde ontwikkeling van de kapitaallasten weer:
Programma
Risico- en crisisbeheersing
Brandweerzorg

Begroting Begroting Begroting Begroting
2022
2023
2024
2025
48.000
47.000
32.000
32.000
4.797.000

5.142.000

6.003.000

14.000

14.000

20.000

1.020.000

891.000

732.000

779.000

5.865.000

6.094.000

6.781.000

6.921.000

GHOR
Bedrijfsvoering
Toevoeging egalisatiereserve

55.000

Onttrekking egalisatiereserve
Totaal exclusief kazernes

6.090.000

5.920.000

167.000

661.000

835.000

5.927.000

6.120.000

6.086.000

Kazernes in eigendom en overgangsrecht

683.000

172.000

172.000

172.000

Bijdragen van de individuele gemeenten

-683.000

-172.000

-172.000

-172.000

0

0

0

0

Kazernes in eigendom

De stand van de egalisatiereserve bij de voorlopige jaarrekening 2020 is € 2.291.982. De
huidige berekeningen laten zien dat de egalisatiereserve tot en met 2025 (en voor een
groot deel ook nog 2026) de stijgende kapitaallasten kan dekken. Bij de Kadernota 2023
wordt verder ingegaan op hoe de dekking vanaf 2026 moet plaatsvinden. De stijging van
de kapitaallasten is meermalen aangekondigd in de afgelopen jaren.
Ramingsgrondslag personeelskosten
De ramingsgrondslag voor de personeelsbegroting is de formatie, waarbij wordt gerekend met de laatste bekende gegevens over de CAO-gemeenten, werkgeverslasten e.d.
en de laatste trede van de functionele schaal. Doordat de VNOG zich in een transitie bevindt naar een andere organisatievorm is ook de formatie per afdeling aan wijzigingen
onderhevig. Daarom is de totale personeelsbegroting aangepast aan de wijzigingen uit de
Toekomstvisie en het Implementatieplan daarbij, maar zullen er nog verschuivingen tussen de afdelingen plaatsvinden. Zodra de transitie gereed is, wordt een nieuwe personeelsbegroting gemaakt per afdeling en wordt dit indien noodzakelijk vastgelegd in een
wijziging van de begroting (als er verschuivingen tussen begrotingsprogramma’s plaatsvinden). Tevens wordt dan conform het BBV (besluit begroting en verantwoording) opnieuw een onderscheid gemaakt naar overhead en andere functies. Dit alles verloopt uiteraard budgettair neutraal.
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5.6. Verbonden partijen
Inleiding
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de
Veiligheidsregio een bestuurlijk en een financieel belang heeft.
Meldkamer Oost-Nederland (MON)
Voor de VNOG is de ‘gemeenschappelijke regeling Meldkamer Oost Nederland (MON)’ een
verbonden partij. Twee leden van het algemeen bestuur VNOG nemen deel in het algemeen bestuur van de MON. Met ingang van 1 januari 2020 zijn nagenoeg alle taken van
de MON overgegaan naar de Politie, onderdeel LMS. Vanuit de MON worden vanaf 1 januari 2020 nog slechts de volgende taken uitgevoerd:
a) het algemeen beheer en kwaliteitsbewaking van gemeenschappelijke meldkamerprocessen, inclusief multidisciplinaire intake en opschaling;
b) het oefenen van multidisciplinaire procedures, het oefenen van het opschalingsproces, opleiden en actualisering wet- en regelgeving
Bovenstaande multi-meldkamertaken worden voortgezet en uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling MON, totdat deze taken op andere wijze geborgd worden
door de veiligheidsregio’s in Oost-Nederland. Deze multi-meldkamertaken zullen gedurende de bouwplanfase tijdelijk en grotendeels gefinancierd worden door de politie
/ LMS, zoals is overeengekomen met de directeur LMS.
Dit betekent dat de MON voor 2022 weer een kleine operationele begroting kent. Dekking van deze begrotingsuitgaven vindt niet plaats vanuit een bijdrage van de VNOG aan
de MON maar uit het gereserveerde exploitatieoverschot van de jaarrekening 2019 van
de MON dat hiervoor beschikbaar is gehouden. De VNOG participeert samen met de Veiligheidsregio IJsselland, de districten NOG en IJsselland binnen de politie-eenheid Oost
en de vergunninghouders ambulancezorg in de regio’s NOG en IJsselland in het bestuur
van de MON. De MON heeft een gering eigen vermogen dat bij de opheffing van de gemeenschappelijke regeling aan de deelnemende partijen zal worden uitgekeerd .
Relatie met doelstelling
Volgens de Wet veiligheidsregio’s is het bestuur van de Veiligheidsregio verantwoordelijk
voor het instellen en in standhouden van een gemeenschappelijke meldkamer.
Beleidsvoornemens / ontwikkelingen
Het invoeren van de Landelijke Meldkamer Samenwerking met tien locaties in Nederland
(waaronder Apeldoorn) zorgt voor een grote impact. In 2018 is het Programma van Eisen
vastgesteld en zijn er stappen gezet richting de bouw van de meldkamer die in 2021 en
2022 zal gaan plaatsvinden. Er is een architect gekozen en een eerste impressietekening
opgeleverd. Daarnaast is ook de samenwerking gezocht met de andere meldkamers om
de samenvoeging in 2022 zo soepel mogelijk te laten verlopen. De in 2017 opgestarte
werkgroepen (rood, wit, multi) voor de afstemming van de werkprocessen heeft ook in
2018 stappen gezet. In deze werkgroepen zijn ook medewerkers van de VNOG actief
betrokken. Daarnaast is het beheer van de meldkamers vanaf 1 januari 2020 overgegaan
naar de LMS.
Het bestuurlijk belang
A.J.M. Heerts, AB lid MON.
J.N. Rozendaal, AB lid MON.
Het financieel belang
Bijdrage 2021: € 0,-

Bijdrage 2022: € 0,-
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Omvang Eigen- Vreemd vermogen MON
Eigen vermogen:
1-1-2022: € 200.000,Vreemd vermogen: 1-1-2022: € 0,-

31-12-2022: € 0,31-12-2022: € 0,-

De omvang van het verwachte resultaat 2022 voor de MON bedraagt € 0,-(na bijdrage
vanuit de reserve).
Wel bestuurlijk belang, maar geen financieel belang
Het verdient de aanbeveling om in deze paragraaf ook die partijen te noemen waar de
VNOG wel een bestuurlijk belang in heeft, maar geen financieel belang. Naar de letter
zijn dit daardoor geen formele ‘verbonden partijen’. Voor de VNOG gaat het om het IFV
en de BOGO, VBC en SAMIJ.
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan
(ZBO). Een ZBO is een bestuursorgaan van de centrale overheid dat bij de wet, krachtens de wet bij algemene maatregel van bestuur of krachtens de wet bij ministeriële regeling met openbaar gezag is bekleed, en dat niet hiërarchisch ondergeschikt is aan een
minister. De positie van het IFV is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's vormen samen het algemeen bestuur van het IFV. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het IFV uitvoert in het
kader van de Wet veiligheidsregio’s. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting met bijbehorend jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag vast en eens per vier jaar een meerjarenbeleidsplan. Hiermee bepaalt het bestuur de ambitie van het IFV. Ook is het bestuur
verantwoordelijk voor concrete zaken als het certificeren van aanbieders van brandweeropleidingen. In de kaderwet ZBO’s wordt geregeld dat het besluit tot vaststelling van de
begroting de goedkeuring behoeft van de Minister. Eveneens wordt geregeld d at het besluit tot vaststelling van de jaarrekening de goedkeuring van de Minister behoeft. Indien
gedurende het jaar aanmerkelijke verschillen ontstaan of dreigen te ontstaan tussen de
werkelijke en de begrote baten en lasten dan wel inkomsten en uitgaven, doet een ZBO
daarvan onverwijld mededeling aan de Minister.
De stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (BOGO) ontwikkelt en verzorgt
brandweeropleidingen in opdracht van zes veiligheidsregio’s. Het algemeen bestuur bestaat uit drie burgemeesters en de zes regionaal commandanten / directeuren van de
aangesloten veiligheidsregio’s. In principe is de stichting zelf aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. De bijdrage aan de BOGO is direct gekoppeld aan het soort en
aantal afgenomen opleidingen.
De VNOG neemt deel aan het VBC (Veluws Bosbrandweer Comité) en SAMIJ (Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied).
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Bijlagen
Bijlage 1. Kerngegevens
Aantal inwoners (per 1 januari 2020).
Gemeente

Inwoners

1.

Aalten

2.

Apeldoorn

163.818

3.

Berkelland

43.747

4.

Bronckhorst

36.055

5.

Brummen

20.726

6.

Doetinchem

58.001

7.

Elburg

23.161

8.

Epe

33.178

9.

Ermelo

27.008

10.

Harderwijk

48.414

11.

Hattem

12.209

12.

Heerde

18.589

13.

Lochem

33.729

14.

Montferland

36.011

15.

Nunspeet

27.851

16.

Oldebroek

23.646

17.

Oost Gelre

29.627

18.

Oude IJsselstreek

39.388

19.

Putten

24.112

20.

Voorst

24.552

21.

Winterswijk

28.854

22.

Zutphen

47.934

Totaal

27.121

827.731

Deze cijfers zijn gebaseerd op de CBS-gegevens van 1 januari 2020.
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Bijlage 2. Gemeentelijke bijdragen 2022
Bij de verdeling van de gemeentelijke bijdrage over de deelnemende gemeenten wordt
het verdeelmodel gebruikt. Dit verdeelmodel is vastgelegd in de Gemeenschappelijke
Regeling VNOG en is per 2021, conform de Gemeenschappelijke Regeling, geactualiseerd. Een actualisatie gebeurt eens per vier jaar. Het verdeelmodel is gebaseerd op de
waarden van de van toepassing zijnde verdeelmaatstaven van het Gemeentefonds uit het
cluster openbare orde en veiligheid, subcluster brandweer en rampenbestrijding.
Gemeentelijke bijdragen 2022
Begroting 2021
Autonome ontwikkelingen 2022
Loon- en prijscompensatie 2022
Begroting 2022

47.585.000
336.000
343.000
48.264.000

3,23%

Bijdrage
individuele
gemeenten
1.559.000

Apeldoorn

21,17%

10.217.000

Berkelland

5,61%

2.707.000

Bronckhorst

4,80%

2.316.000

Brummen

2,42%

1.168.000

Doetinchem

6,60%

3.185.000

Elburg

2,60%

1.255.000

Epe

4,06%

1.959.000

Ermelo

3,35%

1.617.000

Harderwijk

5,13%

2.476.000

Hattem

1,23%

593.000

Heerde

2,02%

975.000

Lochem

4,69%

2.263.000

Montferland

4,27%

2.061.000

Nunspeet

3,13%

1.510.000

Oldebroek

2,65%

1.279.000

Oost Gelre

3,60%

1.737.000

Oude IJsselstreek

4,39%

2.119.000

Putten

2,71%

1.308.000

Voorst

3,05%

1.472.000

Winterswijk

3,62%

1.747.000

Zutphen

5,68%

Gemeenten
Aalten

Percentage

100
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Bijlage 3. Overzicht programma 8.
Het programma 8 wordt één op één met alleen de betrokken gemeenten verrekend. Het
gaat hier om drie kazernes die in eigendom van de VNOG zijn (Apeldoorn-Saba, Doetinchem, Harderwijk); daarnaast om de kazernes binnen de gemeente Epe en Zutphen
(conform AB 28 maart 2019, Kadernota 2020-2023, besluit 2, bijlage 4: Zutphen draagt
kosten kazerne). Tenslotte gaat het om de afwikkeling van de financiële gevolgen van
individuele afspraken met gemeenten, zoals het overgangsrecht met de gemeenten
Apeldoorn en Doetinchem. Verschillen tussen de in rekening gebrachte voorschotten en
de uiteindelijke kosten blijken bij de jaarrekening en worden dan met de desbetreffende
gemeente verrekend.
Gemeenten

Individueel per gemeente af te rekenen
Overgangsrecht

Kazernes

Apeldoorn

590.000

1.011.000

Doetinchem

159.000

526.000

Epe

56.000

Harderwijk

508.000

Zutphen
totaal

82.000
749.000

2.183.000
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Bijlage 4. Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen

Voorlopige stand
jaarrekening
2020

+ of -/- 2021

Geraamde stand
Geraamde stand
Geraamde stand
begroting 2022 + of -/- 2022 begroting 2023 + of -/- 2023 begroting 2024
(1-1)
(1-1)
(1-1)

+ of -/- 2024

Geraamde stand
Geraamde stand
begroting 2025 + of -/- 2025 begroting 2026
(1-1)
(1-1)

Voorlopig rekeningresultaat 2020 (€ 4.929.382)
Bestemmingsreserves
Algemene Reserve
Jeugdbrandweer Oost-Gelre
Tijdelijke reserve
Egalisatiereserve afschrijvingen
Bestemmingsreserve Frictiekosten LMO
Bedrijfsvoeringreserve

1.135.114

1.135.114

1.135.114

1.135.114

1.135.114

1.135.114

5.436

5.436

5.436

5.436

5.436

5.436

0

0

0

838.630

-838.630

0

2.291.982

182.798

2.474.780

500.000

500.000

3.000.000

3.000.000

55.000

2.529.780

-195.000

2.805.000

2.362.780
500.000

500.000

500.000

-195.000

2.610.000

2.610.000

2.610.000

1.708

1.708

500.000

-661.000

1.701.780

0

-167.000

-835.000

866.780

Reserve incidentele veranderkosten

723.208

-656.500

66.708

-33.000

33.708

-32.000

1.708

Reserve frictiekosten risicobeheersing

485.000

-120.000

365.000

-120.000

245.000

-120.000

125.000

-120.000

5.000

Reserve bijkomende kosten materieelspreidingsplan

349.492

-45.000

304.492

-50.000

254.492

-40.000

214.492

-40.000

174.492

50.000

50.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

237.610

237.610

237.610

237.610

237.610

Reserve vervanging operationeel uniform
Egalisatiereserve ‘inzetten (uitruk)’
totaal bestemmingsreserves
Totaal reserves

237.610
9.616.472

-1.427.332

9.616.472

8.189.140

-343.000

8.189.140

7.846.140

-554.000

7.846.140

7.292.140

-821.000

6.471.140

5.000
-30.000

-865.000

144.492

5.606.140

7.292.140

6.471.140

5.606.140

0

0

0

Voorzieningen voor risico's en verplichtingen
FLO Stedendriehoek
Arbeidskostengerelateerde voorziening

402.000

-402.000

0

Voorzieningen door derden beklemde middelen
Voorziening onderhoud groot kazerne Doetinchem*

538.600

79.000

617.600

79.000

696.600

-696.600

Voorziening groot onderhoud kazerne Harderwijk*

488.567

101.000

589.567

101.000

690.567

-690.567

Totaal voorzieningen

1.429.166

1.207.166

1.387.166

* in 2022 eindigt de periode van 10 jaar, waarbij deze kazernes om fiscale redenen in eigendom van de VNOG zijn. Het eigendom gaat dan weer terug naar de betreffende gemeente.
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Bijlage 5. Overzicht taakvelden
taakvelden
0.1
0.10
0.4
0.5
0.8
1.1

omschrijving
bestuur
reserves
overhead
treasury
overige baten en lasten
crisisbeheersing en brandweer

2021 (primitief)
lasten
baten
20.000
249.898
587.000
14.886.500
54.000
583.000
583.000
1.396.068
44.617.060
60.528.526
61.752.526
61.752.526

2022
lasten
55.000
12.039.222
586.000
1.700.068
46.586.710
60.967.000

baten
398.000
154.000
586.000
59.829.000
60.967.000

Als gevolg van de transitie waar de VNOG zich in bevindt, moet van alle functies opnieuw bepaald worden of
deze volgens de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording onder het taakveld 0.4 Overhead
vallen of onder het taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer. Dit wordt ter hand genomen als de transitie is
afgerond. Dit is de verklaring van de forse verschillen tussen 2021 en 2022 in de taakvelden overhead en crisisbeheersing en brandweer.
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Bijlage 6. Beleidsindicatoren
In de voorschriften van het BBV is een basisset van 39 beleidsindicatoren opgenomen.
De beleidsindicatoren zijn niet genormeerd door het rijk. De volgende indicatoren moet
de VNOG opnemen:
Indicator
Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners
Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners
Apparaatskosten: kosten per inwoner
Externe inhuur: kosten als % van totale loonsom +
totale kosten inhuur externen
Overhead: % van totale lasten

begroting
2021
0,42
€ 18,07
0,82%
24,11%

begroting
2022
0,41
onbekend
€ 14,54
0,77%
19,75%

Het percentage overhead geeft een vertekend beeld omdat een deel van de salarissen
die onder overhead thuishoren door de aanpassingen in de organisatie nu op een ander
taakveld wordt verantwoord. Anders was het percentage gelijk gebleven.

52

Programmabegroting 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Bijlage 7. Geprognotiseerde meerjarenbalans
In het BBV is opgenomen dat voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar een geprognosticeerde begin- en eindbalans moet worden opgenomen in de begroting (artikel
22 en 23 – BBV):

Activa

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

(im) Materiële vaste activa
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen
Financiële vaste activa: Leningen
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar
Totaal Vaste Activa

46.557

51.002

53.391

48.627

50.164

51.311

46.557

51.002

53.391

48.627

50.164

51.311

Uitzettingen <1 jaar
Liquide middelen
Overlopende activa
Totaal Vlottende Activa

7.590
39
2.700
10.329

2.132
39
2.000
4.171

2.300
39
2.000
4.339

8.245
39
2.000
10.284

6.162
39
2.000
8.201

4.538
39
2.000
6.577

Totaal Activa

56.886

55.173

57.731

58.911

58.366

57.888

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Vaste schuld
Totaal Vaste Passiva
Vlottende schuld
Overlopende passiva
Totaal Vlottende Passiva
Totaal Passiva

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

14.546
1.429
33.028
49.003

9.119
1.207
37.664
47.990

8.776
1.387
40.385
50.548

8.222
0
43.507
51.728

7.401
0
43.783
51.183

6.536
0
44.169
50.705

2.170
5.712
7.882

2.170
5.012
7.182

2.170
5.012
7.182

2.170
5.012
7.182

2.170
5.012
7.182

2.170
5.012
7.182

56.886

55.172

57.730

58.911

58.365

57.887
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Bijlage 8. Kredieten 2022 - 2025
bedrag in €
Soort activa
Paraat
Materieel

Inventaris

Piket

Comm.

Voertuigen en aanhangers (aggregaten)

Overig

Logistieke hulpmiddelen

Tankautospuit HV

(Red)gereedschappen, apparatuur, armaturen e.d.

(H)OvD, CvD, AGS, FBO, TBO

Inventaris AGS, apparatuur

Vakbekw.heid
Personeel
WO
C2000
Auto/ techniek/ metaal

Werkplaats

PBM
Watervoeren-de
armaturen

PPMO
Pakken, laarzen, helmen
Duikuitrusting en -apparatuur
Verbindingsapparatuur, schermen e.d.
Compressoren, hefbrug
Ademlucht(apparatuur), was-/droogapparatuur
Slangen(apparatuur)
Gebruikersmiddelen ICT

Gis.comp.

Apparatuur

Infrastruc./ Server/

Telefonie
GHOR C2000

Facilitair

Apparatuur

Werkstat.

Comm. / ICT Netwerk
GHOR appl.syst.

Huisvesting

Voertuigen AC/OIV/AGS/FBO/TBO/(H)OvD/CvD

Dienst

PPMO baan
PBM

Kredietomschrijving
Voertuigen, aanhangers en boten

Bouw/renovatie
Tech.install.
Audio.V.M.
Meubilair

jaar 2022
6.941.000

jaar 2023
11.751.000

0

110.000

62.000

42.000

214.000

52.000

488.000

689.000

276.000

1.505.000

jaar 2024
4.698.000

jaar 2025
6.158.000

totaal
29.548.000

0

0

0

118.000

118.000

808.000

1.753.000

693.000

462.000

3.716.000

96.000
0

67.000
10.000

19.000
0

0
0

182.000
10.000

0

0

0

142.000

142.000

468.000

766.000

232.000

681.000

2.147.000

78.000

0

21.000

0

99.000

338.000

776.000

1.145.000

27.000

2.286.000

0

0

7.000

0

7.000

14.000

114.000

29.000

0

157.000

20.000

19.000

19.000

0

58.000

525.000

56.000

56.000

56.000

693.000

0

12.000

12.000

18.000

42.000

291.000

81.000

757.000

469.000

1.598.000

0

0
71.000

30.000

0

30.000

71.000

71.000

71.000

284.000

Verbindings(apparatuur)

0

29.000

0

0

29.000

Aanpassing gebouwen, zeecontainers

0

0

626.000

0

626.000

0

0

37.000

0

37.000

31.000

31.000

31.000

31.000

124.000

ICT: infrastructuur, applicatiesoftware e.d.
GHOR voertuigen (Citty Giss)
ICT Smartphones GBM

Aanpassing installaties
Krediet jaarlijkse vervanging
Jaarlijkse vervanging en overig meubileir

Totaal kredietaanvraag
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37.000

37.000

37.000

411.000

522.000

9.770.000

16.171.000

9.271.000

8.962.000

44.174.000
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Bijlage 9. Overzicht van de gekwantificeerde- en niet-gekwantificeerde risico’s
Risico's en oorzaken

Gekwantificeerde risico's
Beheersmaatregelen

Kans in %

Effect in euro's

Kosten voor multi-opschaling (CACO-functie) blijven t.l.v. de VNOG (en de regio's).
De kosten van multi-opschaling worden pas duidelijk na schaalvergroting (regionale) meldkamers in 2022 i.c.m.
landelijke beheersorganisatie (LMS).
Stoppen Openbaar Brand-/Regionaal meldsysteem (OMS/RBS) met gevaar voor discontinuïteit
meldingen.
De VNOG raakt de huidige taak en systemen kwijt. Het risico is dat twee medewerkers niet ingepast kunnen worden in
de formatie. De zekerheid dat deze winstgevende activiteit uit de begroting valt is structureel opgenomen bij de
autonome ontwikkelingen.
Hogere personele kosten (beloning/vergoeding) repressieve inzet vrijwilligers incidentbestrijding i.c.m.
geen volledige compensatie (via gemeentefonds). Verplichting van bv. ZZP-ers tot opkomen leidt tot
minder vrijwilligheid. Gelijkschakeling van rechtspostionele aanspraken van beroepspersoneel en vrijwilligers door
Europese veranderde wet-/regelgeving.
Schaarste capaciteit repressieve inzet van vrijwilligers brandbestrijding.
Toename verloop/uitstroom vrijwilligers door verlies lokale 'eigenheid'/aantrekkelijkheid bij uniformering
*)/professionalisering afspraken/regelingen op VNOG niveau. Daarnaast neemt de binding die vrijwilligers hebben met
het werken aan veiligheid af (maatschappelijke trend).
*) a.g.v. verschillen tussen gemeenten/regio's vanuit het verleden.
Teveel (roostering) uren bestaande (repressieve) bezetting brandbestrijding, geeft risico op fouten,
uitval en sancties (Arbeidstijden).
Bij een aantal kazernes (w.o. bij kazernering) is sprake van onvoldoende personele repressieve capaciteit
(m.n.vrijwilligers).
Gebrekkige marktwerking brandweermaterieel.
Hogere prijzen en minder keuze in (specifiek) brandweermaterieel.
Niet (tijdig) realiseren besparingen Toekomstvisie 2020 e.v. jaren, opdracht materieelspreidingsplan
brandbestrijding t.a.v. materiële kosten.
Vertraging vervanging - en/of wijzigingen inzichten bij vervanging materieel kunnen leiden tot latere besparingen op de
exploitatiekosten.
Niet (tijdig) realiseren besparingen Toekomstvisie 2020 e.v. jaren, opdracht materieelspreidingsplan
brandbestrijding t.a.v. personele kosten.
Vertraging vervanging - en/of wijzigingen inzichten bij vervanging materieel kunnen leiden tot een vertraagde of minder
grote krimp van het repressief beroepspersoneel en/of de vrijwilligers, met gevolgen voor de verwachte besparingen op
vergoedingen en kosten vakbekwaamheid/oefeningen.
Uitval voor repressieve inzet brandbestrijding door defect materieel en/of gebrek onderdelen
voertuigen/brandweermiddelen. Onvoldoende (voorraad) onderdelen (intern en extern) en beperkt aantal
(overgebleven) leveranciers brandweermaterieel.
Noodzakelijke (spoedeisende) aanpassingen aan gebouwen/ installaties voortvloeiende uit de RisicoInventarisatie en -Evaluatie (RI&E). De status van de (uitvoering van de) wettelijke vereiste keuringen van de
(gemeentelijke) kazernes is onduidelijk, daarbij is onzeker wie de kosten voor noodzakelijke aanpassingen gaat betalen.
Extra verhuiskosten tijdelijke huisvesting) en faciliteiten kantoorpersoneel.

Aandeel VNOG voor mogelijke kosten multi-opschaling (voor
Oost-5: 1 mln. euro per jaar) bij weerstandscomponent
berekenen.
Tijdig anticiperen, door de medewerkers een plek te geven in
de formatie. De kans dat niet lukt (zonder meerkosten) neemt
met de jaren af en wordt ingeschat op gemiddeld 50%.

90%

bedrag
670.000

50%

375.000

Afstemming problematiek op landelijk niveau en uitwerken
mogelijke taakdifferentiatie ter onderbouwing ongelijke posities
vrijwilligers en beroeps.

90%

288.000

Organiseren van activiteiten en participeren in acties die de
binding van vrijwilligers (met ruimte voor lokale eigenheid)
bevorderen.

70%

312.000

Gerichte werving repressieve (vrijwilligers) capaciteit en
verbetering sturing op aantallen en regierol van HR daarbij.

30%

50.000

Aanbesteden in IFV verband. Nieuwe wijzen van aanbesteden.

70%

150.000

Versnellen implementatie. Doorrekenen financiële gevolgen
(voor weerstandscapaciteit) bij mogelijke vertraging/wijziging
uitvoering Opdrachten Toekomstvisie voor materiële kosten.

90%

150.000

Versnellen implementatie. Doorrekenen financiële gevolgen
(voor weerstandscapaciteit) bij mogelijke vertraging/wijziging
uitvoering Opdrachten Toekomstvisie voor personele kosten.

90%

150.000

Op voorraad zetten/houden en alloceren van extra
(vervangend) materieel (w.o. onderdelen) voor
brandbestrijding.
Afspraken maken met gemeenten in het kader van demarcatie.
Voor mogelijke spoedeisen kosten, financiële middelen
opnemen.

70%

150.000

90%

80.000

Onzekerheid (termijn) over de toekomstige definitieve kantoorlocatie, na vertrek van Europaweg.

Mogelijkheden van (toekomstbestendige) huisvesting
medewerkers Europaweg; koppelen aan onderzoeken situering
kazerne(s) Apeldoorn.
Mogelijkheden van (toekomstbestendige) huisvesting voor
medewerkers uitwerken en opnemen risico extra kosten
thuiswerken.

90% en 30%

300.000

70%

150.000

Aanpassingen benodigde kantoorfaciliteiten en (meer) thuiswerken a.g.v. corona.
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toelichting berekening
berek.: 1 mln. delen door 5 regio's
voor 3 jaar, conform begroting 20212024;
Personele kosten over jaren:
2022: € 150.000
2023: € 150.000;
2024: € 150.000;
Tot.: €.450.000
Mogelijke hogere personeelskosten
(40%) bij dienstverband voor relatief
hoger aandeel (3%) vrijwilligers
VNOG t.o.v. landelijke gemiddelde,
voor
3 jaar.
Kosten
opleiden 10% meer te
werven vrijwilligers: 8 per jaar.
Kosten vrijw. € 13.000 p.j.,voor 3
jaar.
Mogelijke boete i.h.k.v. de
arbeidstijden-wet. Berek.: max. 50
medew. , boete € 200 p.dag (max. 5
dagen)

Weerstandscapaciteit
(euro's)
603.000

187.500

259.200

218.400

15.000

105.000
Materiële kosten bij opschuiving
vervangingsplan materieel van 2021
naar 2022 (bouwstenen). Kosten
uitstel € 150.000 euro.
Materiële kosten bij opschuiving
vervangings-plan materieel van 2021
naar 2022 (o.b.v. bouwstenen).
Kosten uitstel € 150.000

135.000

Berekening inhuurkosten benodigd
voor vervangend materieel (bijv.
hoogwerker) €.50.000 p.j.
Conform begroting 2021: €.72.000

105.000

(1) tijdelijke huisvesting
(EW)/dubbele verhuizing 300.000
euro (1e: 90%, 2e: 30%).
Faciliteiten (meer) thuiswerken 1/3
van 300 medewerkers à €.1.500
euro pp

360.000

135.000

72.000

105.000
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Uitval faciliteiten op de posten.
Gemeenten hebben bij overgang taken en gebruik gemeentelijke gebouwen geen middelen beschikbaar gesteld voor
vervanging van facilitaire zaken en meubilair.

De benodigde kosten van (vervanging) kantoorinrichting/faciliteiten meerjarig in beeld brengen en begroten. Relatie met
op te stellen plan over toekomst van huidige werkplekken
Europaweg en 1½ meter samenleving.
Voorzien in uitwijkmogelijkheden voor (alternatie) uitvoering
kritische ICT processen. Baseline informatieveiligheid VNOG up
to date houden. Bij medewerkers/partners (ICT) awareness
organisateren en medewerkers opleiden in de aspecten van
(technische) security. N.a.v. de cyberaanval in 2020 wordt de
ICT-omgeving van de VNOG, eerst voor één jaar, actief
gemonitord door Fox-IT. Zolang deze afspraak loopt wordt het
risico op een tweede en volgende hack verminderd. Door de
monitoring wordt de impact van een volgende hack
verminderd. Het risico op een hack blijft echter bestaan, omdat
cybercrime zich snel ontwikkelt en steeds vernuftiger wordt.

70%

150.000

70%

500.000

Doorvoeren interne controle -/beheersmaatregelen,
procesbewaking, procedurevastleggingen en kennisverbetering
medewerkers.

30%

Beleid en (centrale) sturing op inkoop(proces) resp.
verduidelijken en verbeteren en VNOG-breed inzichtelijk maken
van welke (gerelateerde) inkopen en mogelijke
aanbestedingsplicht er sprake is/kan zijn.
Nagaan of er landelijk afspraken kunnen worden gemaakt
(fondsvorming) voor (gezamenlijke) dekking van mogelijke
claims. Inmiddels worden personele aanspraken na een
dienstongeval voor alle veiligheidsregio's gelijk getrokken;
onderzoek naar mogelijkheid om de dekking collectief te
regelen.
Inbreng in begrotingsproces IFV.

Stijging financieringskosten bij aantrekken financiering d.m.v. leningen (vreemd vermogen). Door stijging In de berekende weerstandscapaciteit rekening houden met een
van het rentepercentage kunnen de kosten voor (her)financiering toenemen.
stijging van de rente.

10%

Beboeting en imagoschade door schending van de privacy (overtreding van de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG)). Processen rond persoonsgerelateerde gegevens worden niet goed uitgevoerd,
waardoor privacygevoelige gegvens op onjuiste plaatsen terecht kunnen komen.

10%

Digitale verstoring, onder meer vanwege cybercrime.
Belemmerd worden in de uitvoering van crisis- en incidentbestrijdingsactiviteiten en ondersteunende/bedrijfsmatige
activiteiten door verstoring van de systemen voor de informatie- en telecommunicatietechnologie. ICT omgeving wordt
geraakt door defecten infrastructuur of hardware, leverancier kan niet leveren, cybercrime.

Te hoge personele kosten (beroeps en vrijwilligers).
Door onjuiste (aansluiting) basisgegevens; personele wisselingen HRM; onjuiste toepassing cao -/fiscale regelingen en
onvoldoende controles/ - kennis, kunnen berekende salarissen/vergoedingen te hoog zijn en/of leiden tot boetes /
eindheffing (ATW, WKR, FLO, reiskosten, IKB).
Inkopen voor te hoge bedragen en/of onjuiste uitvoering/voorwaarden (w.o. aanbestedingen). De
inkoopdiscipline wordt niet altijd tijdig betrokken in het proces van inkoop en inhuur. Bij de huisvestings- en facilitaire
kosten komt hierbij de onduidelijkheid over de demarcatie. Het gevolg hiervan zijn mogelijke claims van leveranciers.
Deze zijn, met inzet van externe juristen, tot op heden onterecht gebleken.
Onvoorziene kosten aanspraken van personeel na dienstongevallen.
Door veranderingen in de verzekeringsmarkt, wijzigen de mogelijkheden van dekking bij (personele ) aanspraken/schades. Onderzocht wordt de mogelijkheid minder te verzekeren en schades als collectief te dragen. Het eigen risico
kan dan meer gaan fluctueren.

Stijging reële bijdrage aan IFV door bv. nieuwe taken.

Bewustzijn voor privacy-schendingen scherp houden, de
uitvoering - en vastlegging van processen toetsen en (waar
nodig de ondersteuning van) de uitvoering van het beleid
verbeteren.

Noodzakelijke vervangingen
(250.000 investering p.j. voor 3
jaar): cumulatieve afschrijving =
150.000
Kosten opheffen gijzeling c.q.
gevolgen hacks e.d. (o.b.v. cijfers
hack 2020).

105.000

350.000

Berekening o.b.v. percentage
personele kosten 1% van € 35 mln.
(beroeps + vrijwilligers).

105.000

10%

100.000

Berekening o.b.v. percentage volume
inkoop 0,5% van € 20 mln.

10.000

10%

600.000

Afhankelijk van de wijze waarop een
collectief dragen van schades wordt
georganiseerd. De berekening gaat
nog uit van de verzekeringsoptie en
drukt het risico van premiestijging
met € 200.000 p.j. uit.
60.000 Bij een stijging van 5% van de
huidige bijdrage van ruim €
400.000.
1.080.000 Berekening o.b.v. (her)fin. '21-23:
€.30 mln. * 1,2% (2%-0,8%)'voor 3
jr.
100.000

60.000

30%

totaal weerstandscap.
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350.000

18.000

108.000

10.000

3.066.100
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Risico's en oorzaken

Niet kwantificeerde risico's
Beheersmaatregelen

Kans in %
bedrag

De komst Omgevingswet werkt voor de afdeling Risicobeheersing (RB) anders uit dan verwacht. De
VNOG kan niet voldoen aan de informatievraag van de gemeenten en/of de gemeenten maken andere keuzes dan nu
wordt voorzien bij de transitie van de afdeling RB.
Extra kosten VNOG bij opschaling meldkamerorganisatie.
Bij de schaalvergroting van de meldkamers ontstaan frictiekosten t.a.v. personeel en investeringen a.g.v. 'eigen' ict /informatiegerelateerde behoeften. Het risico is dat de LMO reserve hiervoor niet toereikend is.
Niet (tijdig) realiseren besparingen Toekomstvisie 2020 e.v. jaren, opdracht materieelspreidingsplan
brandbestrijding t.a.v. materiële kosten.
Vertraging vervanging - en/of wijzigingen inzichten bij vervanging materieel kunnen leiden tot: * prijsstijgingen (hogere
kapitaalslasten); * lagere opbrengsten/-inruilwaarden en hogere onderhouds-/inhuurkosten.
Pandemie. N.a.v. de COVID-19 zal het scenario pandemie tegen het licht gehouden worden. De
consequenties voor de VNOG zijn nog niet te kwantificeren.

Effect in euro's
toelichting

Een alternatieve organisatie voor Risicobeheersing beschrijven,
ingeval de gemeenten andere (minder) taken in het kader van
de Omgevingswet door de VNOG laten uitvoeren.
Voor de personele en materiële frictiekosten is een reservering
getroffen. Mogelijk is deze niet toereikend.

30%

30%

Opvangen door LMO reserve
frictiekosten € 500.000.

Doorrekenen financiële gevolgen (voor weerstandscapaciteit)
bij mogelijke vertraging/wijziging uitvoering Opdrachten
Toekomstvisie voor materiële kosten.

90%

Opvangen door de egalisatie-reserve
kapitaallasten.

Risicoprofiel vastgesteld op 10 december 2020. Pandemie is
daarin als risico opgenomen en tevens beleidsprioriteit voor
2021-2024. Voor pandemie was al een scenario uitgewerkt. Dit
wordt, als de situatie het toelaat, met de ervaringen van COVID19 opnieuw onder de loep genomen.

90%
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Bijlage 10. Specificatie autonome ontwikkelingen
Bijdrage IOV verdwijnt; compensatie via Gemeentefonds.
In de begroting 2020 is een bedrag aan te ontvangen subsidie begroot van € 113.526. In de Kaderbrief 2021 is rekening gehouden met een structurele verlaging van de subsidie met € 38.000 ingaande 1 januari 2021 tot het bedrag van € 75.526. De Provincie beëindigt de subsidiering van de externe
veiligheidsprojecten ingaande 2021. De hiervoor beschikbare middelen worden overgeheveld naar
het Gemeentefonds. Dit is opgenomen in de septembercirculaire Gemeentefonds 2020. De extra per
1 januari 2021 aan de gemeenten uit te keren bedragen hebben betrekking op activiteiten van de
omgevingsdiensten (60%) en van de veiligheidsregio’s (40%). De 22 aan VNOG deelnemende gemeenten krijgen in totaal een bedrag aan € 168.000 extra. Het aandeel voor de VNOG van 40% bedraagt afgerond € 67.000.
Voorgesteld wordt de gemeentelijke bijdrage met € 67.000 te verhogen. Het verschil met de huidige
inkomst van de provincie wordt binnen de VNOG begroting opgelost. Voor het jaar 2021 wordt dit
opgelost via de post onvoorzien (zie voorstel “Diverse begrotingswijzigingen”).
Beëindiging Regionaal Brandmeld Systeem
Zoals reeds eerder is aangekondigd, komt deze taak voor de VNOG te vervallen in de loop van 2021.
Deze taak is in de begroting met een voordelig saldo opgenomen. Na het schrappen van de directe
uitgaven en inkomsten voor deze taak (excl. personeel), ontstaat een nadeel van € 150.000. Daarnaast wordt voor twee medewerkers van de VNOG die hierop zijn ingezet, gezocht naar ander werk
incl. financiering. Dit leidt tot een financieel risico (niet te verwarren dit batig saldo), hetwelk in het
hoofdstuk over risico’s is opgenomen.

67.000

150.000

Later betrekken nieuw hoofdkantoor?
De politie heeft een brief aan de VNOG gestuurd, waarin zij aangeeft ervan uit te gaan dat de VNOG
per 1 december 2023 het pand aan de Europaweg verlaat. In dat geval zou de in de begroting vanaf
2022 opgenomen taakstelling van € 195.000 niet worden gehaald in de jaren 2022 en 2023. Een
vertrek per 1 december 2023 zou dus tot een incidentele tegenvaller van 2 x € 195.000 = € 390.000
leiden. Dit zou dan gedekt kunnen worden door een onttrekking aan de bedrijfsvoeringreserve van €
390.000.
Bestuurlijk moet nog worden overwogen hoe (tussen) oplossingen voor de “hoofdkantoor” functies
die nu op de Europaweg gehuisvest zijn, eruit komen te zien. De te realiseren oplossing bepaalt mede
de datum van een vertrek uit de Europaweg. De uitkomsten van het onderzoek naar de 1-postgedachte Apeldoorn zullen hierbij worden betrokken.

-

Langdurige gevolgen corona
De rol van de VNOG in de bestrijding van de coronacrisis zal worden geëvalueerd met een mogelijke
bijstelling van het risicoprofiel tot gevolg (bij het scenario pandemie).
De VNOG moet zich als werkorganisatie aanpassen aan de 1,5 meter samenleving en dit kost meer
geld.

p.m.
p.m.

Herijkte financiering LCMS en netcentrisch werken
Naar aanleiding van de groeiende samenwerking op het gebied van netcentrisch werken en LCMS
tussen veiligheidsregio’s en crisispartners is in 2019 een zogenaamde gateway review uitgevoerd. De
gateway review commissie heeft onder andere geadviseerd de financieringssystematiek ten aanzien
van netcentrisch werken en LCMS te herijken. Dit resulteert in een daling van het aandeel van de
VNOG hierin.

-32.000

ICT-crash
De VNOG is medio september 2020 getroffen door gijzelsoftware. Als gevolg hiervan moest een van
de servers vervangen worden en een tijdelijke back-up omgeving ingekocht worden. Dit brengt kapitaallasten met zich mee.
In samenhang hiermee waren licenties nodig.

51.000

Uitwijkplatform ICT
Tijdens bovengenoemde crash is gebleken dat de VNOG, gegeven de technische specificaties van het
huidige ICT-platform, niet beschikt over een toereikende uitwijkvoorziening. Onderzocht wordt welke
mogelijkheden hiervoor bestaan bij commerciële partijen of bij andere veiligheidsregio’s of deelnemende gemeenten. Een eerste kostenschatting is
€ 50.000 tot € 150.000.

100.000

Totaal

336.000

In deze tabel is naast kostenverhogende ontwikkelingen ook een kostenverlagende ontwikkeling opgenomen.
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1 Bijlage 3 Overzicht reacties gemeenten

Peildatum overzicht: t/m 8 april 2021 bijgewerkt

Reacties gemeenten Noord- en Oost-Gelderland op de Kadernota 2022-2025 en overige reacties
Op 10 december 2020 heeft het algemeen bestuur van de VNOG de Kadernota 2022-2025 vastgesteld. De Kadernota is, conform de wet, ter
kennisname via de colleges aan de raden aangeboden. Naar wens konden de raden nog wel reageren op de Kadernota. Een aantal raden heeft
hier gebruik van gemaakt. Verder zijn er ook overige reacties binnen gekomen.
De reacties inclusief een antwoord van de VNOG treft u hierna aan.
Resumé reacties:
Van 12 van de 22 gemeenten is op de peildatum een reactie binnen/bekend.
8
2
2
12

reacties betreffen instemming met de Kadernota en/of geen aanleiding om een reactie in te dienen.
reacties vragen om terughoudendheid en bevatten de suggestie om in 2022 niet te indexeren en geen nieuw beleid op te nemen
(NB er is geen nieuw beleid voor 2022, aan deze suggestie wordt dus voldaan)
reacties gaan over de reserves van de VNOG (die worden als te hoog ingeschat)

1 raad gaat, naast de Kadernota, ook in op het vastgoeddossier en geeft hieromtrent een aantal wensen en eigen uitgangspunten .

1

Peildatum overzicht: t/m 8 april 2021 bijgewerkt
Reacties gemeenten Noord- en Oost-Gelderland op de Kadernota 2022-2025 en overige reacties
Gemeente
Aalten
Apeldoorn

Datum

Reactie / besluit gemeente (samengevat)

Reactie VNOG

7 apr 2021
(college)

1.

Dank voor de informatie.

Berkelland

16 feb 2021

College:
1. Wij hebben de concept Kadernota 2022-2025 ontvangen. U
vraagt een reactie van de gemeenten in de veiligheidsregio. Het
college van B&W van de gemeente Apeldoorn is positief over de
concept Kadernota en heeft geen inhoudelijke opmerkingen.
1. Wij hebben waardering voor het vele werk dat de VNOG heeft
verzet. Wij hebben op dit moment geen aanleiding voor het indienen van opmerkingen op de kadernota 2022-2025.

1.

Dank voor de waardering.

Bronckhorst
Brummen
Doetinchem

18 m rt 2021

1.

1.

Dank voor de informatie.

1 feb 2021
(college)

College:
1. U bent als veiligheidsregio voor ons een belangrijke netwerken uitvoeringspartner: u verricht als gemeenschappelijke regeling taken voor ons en dat doet u goed. De afgelopen jaren
hebt u in financieel zwaar weer verkeerd en het doet ons goed
om te zien dat u nu echt de goede kant weer opgaat.
2. Dat gezegd hebbende willen wij graag aandacht vragen voor
onze verslechterde financiële positie als gemeente. We hopen
dat onze gemeenschappelijke regelingen meebewegen met onze (financiële) ruimte als gemeente. We willen u verzoeken terughoudend te zijn met kostenstijgingen in de begroting 20222025 en de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage.
3. Een suggestie is om in uw begroting 2022-2025 eenmalig niet
te indexeren (juridische verplichtingen uitgezonderd).
4. Daarnaast zou u kunnen overwegen in de begroting van 20222025 geen nieuw beleid op te nemen.
5. Tenslotte zou het een optie kunnen zij om, indien nieuw beleid
gewenst is, de middelen hiervoor binnen uw eigen reeds beschikbare financiële middelen te zoeken.
6. Gemeenschappelijke regelingen zijn een substantieel onderdeel
van de uitgaven van de gemeente. Mogelijk worden er bij de
invulling van het financiële heroverwegingstraject [in Ermelo]
concrete voorstellen gedaan die u als gemeenschappelijke regeling raken. Wij zullen dan in overleg treden met u. Wij zien
uw begroting 2022 met belangstelling tegemoet en willen
vooral benadrukken dat we samen als netwerkpartners op weg
willen, in financieel goede maar ook in financieel moeilijke tijden.

1.
2.

Dank voor uw waardering.
Wij hebben begrip voor uw situatie en zijn terughoudend in de kostenstijgingen voor 2022, zie ook antwoord op vraag 3 en 4.
Een heroverweging van het besluit van het AB van 10 december
2020 om te gaan indexeren over 2022, ligt niet in de rede. Het onvoldoende of niet indexeren in voorgaande jaren is één van de oorzaken geweest van de financiële tekorten in 2018. De gemeentelijke
commissie (Van der Jagt – Van Arkel) die in 2018 onderzoek heeft
gedaan, heeft daarom nadrukkelijk een jaarlijkse indexering geadviseerd. Dit is daarom als uitgangspunt in de Toekomstvisie van de
VNOG vastgelegd, die, na afstemming met de gemeenten, op 15 januari 2020 door het AB van de VNOG is vastgesteld. Onder leiding
van de directeur wordt in de praktische uitvoering van de begroting
toegezien op discipline en zuinigheid, ook omdat de deelnemende
gemeenten in financieel zwaar weer verkeren.
Er staat géén nieuw beleid in de Kadernota 2022-2025 en daarmee
(dus) ook niet in de conceptbegroting 2022-2025. Aan dit verzoek
wordt derhalve voldaan.
Zie antwoord op vraag 4.
Wij stellen het op prijs als u tijdig in overleg met ons treedt.

Elburg
Epe
Ermelo

Wij stellen het op prijs dat u ons de mogelijkheid geeft tot een
reactie op de Kadernota. Aansluitend delen wij u mee geen
aanleiding te zien tot het indienen van een reactie op de genoemde Kadernota.

2

3.

4.
5.
6.
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Harderwijk

28 jan 2021
(college)

College:
1. Terughoudend te zijn met kostenstijgingen in de begroting
2022-2025 en de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage.
Concreet betekent dit dat we u vragen om bij uw begroting
2022-2025 eenmalig niet te indexeren (juridische verplichtingen uitgezonderd).
2. We vragen u in de begroting van 2022-2025 geen nieuw beleid
op te nemen.
3. Indien nieuw beleid gewenst is, vragen we u de middelen hiervoor binnen de reeds beschikbare financiële middelen te zoeken.

1.

18 feb 2021
(raad)

Raad:
4. De raad geeft op de Kadernota 2022–2025, waarin de VNOG
rept over het mogelijk later betrekken van een nieuw hoofdkantoor, de volgende reactie/zienswijze: de raad is niet akkoord
met het later betrekken van een nieuw hoofdkantoor en wil dat
de in de begroting vanaf 2022 opgenomen taakstelling van
€ 195.000 voor het betrekken van een nieuw hoofdkantoor
wordt gehaald in de jaren 2022 en 2023.

2.

De Kadernota is ter kennisgeving aangenomen zonder indiening
zienswijze.
Op 15 februari heeft de raad kennisgenomen van de Kadernota
en besloten geen wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken.
De gemeentelijke bedragen voor 2022 niet te verhogen maar
op te vangen binnen de reservepositie van de VNOG.
De gesignaleerde risico’s en als gevolg daarvan het aanhouden
van de te hoge reserves over te laten aan de deelnemende gemeenten, zodat dubbele reserveringen voor risico’s worden
voorkomen.

1.

Een heroverweging van het besluit van het AB van 10 december
2020 om te gaan indexeren over 2022, ligt niet in de rede. Het onvoldoende of niet indexeren in voorgaande jaren is één van de oorzaken geweest van de financiële tekorten in 2018. De gemeentelijke
commissie (Van der Jagt – Van Arkel) die in 2018 onderzoek heeft
gedaan, heeft nadrukkelijk een jaarlijkse indexering geadviseerd. Dit
is daarom als uitgangspunt in de Toekomstvisie van de VNOG vastgelegd, die, na afstemming met de gemeenten, op 15 januari 2020
door het AB van de VNOG is vastgesteld. Onder leiding van de directeur wordt in de praktische uitvoering van de begroting toegezien op
discipline en zuinigheid, ook omdat de deelnemende gemeenten in
financieel zwaar weer verkeren.
Er staat géén nieuw beleid in de Kadernota 2022-2025 en daarmee
(dus) ook niet in de conceptbegroting 2022-2025. Aan dit verzoek
wordt derhalve voldaan.
Zie antwoord op vraag 2.
Het proces om te komen tot één brandweerpost in Apeldoorn, in
combinatie met het hoofdkantoor, is in het najaar 2020 in een
stroomversnelling gekomen. Realisatie gaat echter op z’n vroegst in
2023 lukken. Op die plek kan de VNOG de taakstelling op het hoofdkantoor doorvoeren. VNOG heeft onderzoek gedaan naar een tussentijdse verhuizing, maar dat gaat meer geld kosten dan het voldoen
aan de taakstelling oplevert.
Dank voor de informatie.

1.

Dank voor de informatie.

1.

Bij vorming van reserves bij gemeenschappelijke regelingen,
zoals de VNOG, is grote terughoudendheid gewenst. In het algemeen is dit een gehanteerde lijn bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Wettelijk staan deelnemende overheden garant voor de financiële uitkomsten. Omgekeerd is het
zogeheten 'oppotten' van gelden in de algemene en bestemmingsreserves niet wenselijk en zorgt voor hogere bijdragen
van gemeenten dan strikt noodzakelijk. Het college verzoekt de
VNOG daarom om nut en noodzaak alsmede omvang van ge-

1.

De verhoging voor 2022 betreft o.a. de indexering, die werkt structureel door. De reserves betreffen incidentele middelen die eindig
zijn. Structurele kosten kunnen niet met incidentele middelen worden afgedekt.
Naar aanleiding van het negatieve financiële jaar 2018 heeft onder
andere een gemeentelijke commissie (Van der Jagt – Van Arkel) uitgebreid onderzoek gedaan en in haar rapportage diverse adviezen
gegeven, onder andere ook over het versterken van de reservepositie van de VNOG; deze beoordeelde zij als ondermaats. Het advies
van deze gemeentelijke commissie volgend is de reservepositie van
de VNOG versterkt.
Naar aanleiding van het negatieve financiële jaar 2018 heeft o.a. een
gemeentelijke commissie (Van der Jagt – Van Arkel) uitgebreid onderzoek gedaan en in haar rapportage diverse adviezen gegeven,
o.a. ook over het versterken van de reservepositie van de VNOG;
deze beoordeelde zij als ondermaats. Het advies van deze gemeentelijke commissie volgend is de reservepositie van de VNOG versterkt. De VNOG kan daardoor onder andere beter risico’s zelf afdekken, zonder dat dit direct tot claims bij de deelnemende gemeenten
leidt. De omvang van het benodigde weerstandsvermogen is gerela-

Hattem

1 apr 2021 (gemeld in Cie MIM)

1.

Heerde

15 feb 2021

1.

Lochem

8 m rt 2021

1.
2.

Montferland

14 jan 2021

1.

3

3.
4.

2.
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2.

3.

4.

Nunspeet
Oldebroek
Oost Gelre

9 feb 2021

wenste reserves nadrukkelijk(er) te onderbouwen.
Bij de gehanteerde methodiek voor risicoanalyse ter bepaling
van de omvang van de algemene reserve is het niet ongebruikelijk om een maximum risicopercentage van 75% te hanteren.
Ook in Montferland zijn wij dit gewoon. Echter zijn door de
VNOG ook de risico’s van 90% meegenomen; ook in de berekening van het weerstandsvermogen. Terwijl juist deze risico's,
waarvan het redelijk te verwachten is dat deze zich daadwerkelijk gaan voordoen, feitelijk in de begroting verwerkt moeten
worden en niet meewegen bij het vormen van reserves. Dit
heeft dan ook gevolgen voor de berekening het weerstandsvermogen.
Een bestemmingsreserve kan alleen gevormd worden op basis
van een vastgesteld plan. Niet bij elke bestemmingsreserve
komt dit terug in deze Kadernota. Kortweg: zonder plan geen
geld.
Na twee jaar met forse overschotten, moet het mogelijk zijn
nog strakker te budgetteren om herhaalde toekomstige (forse)
overschotten te voorkomen.

De raad heeft besloten om de volgende inhoudelijke reactie te
geven op de Kadernota en de ontwikkeling op vastgoedgebied:
1. De raad waardeert een tijdige betrokkenheid van de gemeenteraden zodat in een vroeg stadium input kan worden geleverd
ten behoeve van de begroting.
2. De Kadernota 2022-2025 kan als basis dienen voor de concept
begroting 2022. De raad kan zich vinden in de financiële- en
technische uitgangspunten (inclusief toegepaste indexering).
3. Als gemeente willen we invloed uitoefenen op het vastgoedvraagstuk. Om dit te bewerkstelligen dient de VNOG bij de
uitwerking van het "vastgoedproject” gemeentelijke gebouwbeheerders te betrekken. Ook dient bestuurlijke consultatie
plaats te vinden over de huisvestingsvisie en de uitwerking
daarvan.
4. Het vastgoedvraagstuk (o.a. huisvestingsvisie, afspraken beheer en onderhoud, op orde brengen brandweerkazernes en
verdeling financiële verantwoordelijkheden) mag niet leiden
tot een toename van de gemeentelijke bijdrage.

4

2.

3.

4.

1.
2.
3.

4.

teerd aan een diepgaande risicoanalyse (conform advies gemeentelijke commissie), waarbij onder andere ook de risicoanalyses van alle
andere veiligheidsregio’s in Nederland zijn beschouwd. In de conceptbegroting 2022-2025 is een onderbouwing van de reserves opgenomen (§ 5.1.). Deze conceptbegroting krijgt u ter zienswijze
aangeboden.
De methodiek voor het waarderen van risico's is vergeleken met alle
andere veiligheidsregio's en deelnemende gemeenten. Er bestaan
inderdaad meerdere methoden; de wijze die in de Kadernota is opgenomen komt vaker voor – en is besproken in het zgn. FAO (overleg van de gemeentelijke financiële ambtenaren). De lijn om 90% risico's bij voorrang te reduceren of te begroten wordt onderschreven
en deze is opgenomen in de Kadernota.
De doelstellingen van de bestemmingsreserves zijn verwoord in de
Kadernota en straks ook in de begroting (§ 5.1.); de bedrijfsvoeringsreserve behoort tot het weerstandsvermogen en dient daarmee
o.a. voor het opvangen van risico's.
De twee jaar met overschotten zijn geen reguliere jaren geweest.
Was 2019 een jaar van ontwikkelen van de nieuwe Toekomstvisie
(en daardoor ook terughoudendheid in uitgaven), werd het jaar 2020
volledig gedomineerd door corona, waardoor de uitvoering van plannen soms nog niet (volledig) mogelijk was. De pandemie was dé
oorzaak voor zowel directe minder-uitgaven (bv. het oefenen van de
vrijwilligers kon geen doorgang vinden) als voor het verdringen van
de reguliere werkzaamheden en uitgaven.

Dank voor de waardering.
Dank voor de informatie.
In het huisvestingstraject is inbreng vanuit de gemeenten geborgd:
zowel met de gemeentelijke gebouwbeheerders als met de gemeentelijk financieel ambtenaren hebben overleggen plaatsgevonden en
gaan nog plaatsvinden. Bestuurlijke consultatie vindt plaats doordat
de huisvestingsvisie éérst in het VNOG bestuur wordt besproken, alvorens hij wordt vastgesteld.
We nemen kennis van uw uitgangspunt, maar kunnen, nu het traject nog loopt en de uitkomsten nog niet bekend zijn, hier geen uitspraak over doen.
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5.

6.
7.

Oude IJsselstreek
Putten
Voorst
Winterswijk
Zutphen

25 feb 2021
1 m rt 2021

1.
1.

In de Kadernota 2022-2025 wordt aangegeven dat het erop
lijkt dat de capaciteit voor huisvesting & vastgoed van de
VNOG nu ontoereikend is. Mede daarom is een ingehuurde
kwartiermaker op dit gebied actief en is in het VNOG bestuur
een voorstel behandeld over de dekking van de kosten voor de
nul-en conditiemeting” (€ 400.000 incidenteel). Ook in 2021
zullen extra kosten gemaakt moeten worden. Hiervoor komt
een separaat voorstel met de begrotingswijziging. Bij de uitvoering van deze voorstellen zullen geen onomkeerbare stappen gezet worden, over vraagstukken die nog van een bestuurlijk antwoord moeten worden voorzien. Opgemerkt moet
worden dat de inhuur tot een minimum moet worden beperkt,
dit kan mogelijk door gebruik te maken van expertise dat
aanwezig is binnen de gemeenten.
Ook dient opgemerkt te worden dat extra kosten betaald dienen te worden uit de bestaande begroting, aangezien de gemeentelijke bijdrage het afgelopen jaar al flink is opgelopen.
Tot slot wil de raad op voorhand aangeven dat een terugbetaling aan gemeenten van (een deel van) het positieve resultaat
het uitgangspunt moet zijn in de jaarrekening 2020.

5.

Geen zienswijze in te brengen op de kadernota.
Op 1 maart 2021 heeft de raad besloten geen aanleiding te zien
om een reactie in te dienen op de kadernota.

1.
1.

5

6.

7.

De inhuur wordt tot een minimum beperkt en er wordt een beroep
gedaan op gemeentelijke expertise (zie antwoord op vraag 3).
De verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2019 is bestemd om
de Toekomstvisie van de VNOG te realiseren, die na uitgebreid
vooroverleg met de raden door het AB van de VNOG in januari 2020
is vastgesteld. Deze visie beoogt compacte slagvaardige posten
(waardoor bepaald materieel kan worden afgestoten en het totaal
aantal vrijwilligers navenant omlaag kan) en verder o.a. een impuls
op zelf- en samenredzaamheid, vakbekwaamheid, informatievoorziening en als randvoorwaarde een gezonde financiële basis. De
middelen zijn in principe niet bestemd om extra incidentele kosten
te dragen voor onderzoek ten behoeve van de totstandkoming van
de huisvestingsvisie, noch voor mogelijke extra (structurele) kosten
voor de uitvoering van de definitieve huisvestingsvisie. Dat neemt
niet weg dat de VNOG probeert om incidentele kosten binnen de bestaande begroting te dekken. Voor het onderzoek naar nul- en conditiemeting is dat ook op die manier gedaan.
Wij hebben goede nota genomen van uw signaal. Het AB-lid vanuit
Oost Gelre kan dit inbrengen als het AB een besluit gaat nemen over
de bestemming van het resultaat (24 juni a.s.).

Dank voor de informatie.
Dank voor de informatie.

1 Bijlage 4 Brief colleges B en W inzake documenten VNOG ter behandeling

Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten
in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp
Bijlage(n)

Behandeld door

:
:
:

8 april 2021
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Documenten VNOG ter behandeling
1. Voorlopige jaarstukken 2020;
2. concept programmabegroting 2022-2025;
3. Overzicht reacties op kadernota 2022-2025

:

P.G. Jalink

:

Jaarrekening Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) 2020 Bedrijfsvoering

Geacht college,

Hierbij bieden wij u drie documenten aan met het verzoek deze door te geleiden naar
uw gemeenteraad.
Het verzoek aan de raden is om kennis te nemen van:
 de voorlopige jaarstukken 2020;
 het overzicht van reacties op de Kadernota 2022-2025;
en indien gewenst, een formele zienswijze te geven op:
 de concept programmabegroting 2022-2025;
De VNOG ontvangt de zienswijze graag vóór 3 juni, maar uiterlijk 24 juni 2021
zodat deze bij de besluitvorming in het AB van 24 juni betrokken kan worden.
Voorlopige jaarstukken 2020
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het dagelijks bestuur de plicht
om de raden van de deelnemende gemeenten voor 15 april de voorlopige jaarstukken
ter kennisname aan te bieden. Het zijn nog voorlopige stukken, omdat naar
aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole nog wijzigingen in de jaarstukken
kunnen worden aangebracht.
Er wordt een positief jaarresultaat 2020 verwacht van € 4.929.380. Dit is grotendeels
in lijn met de verwachtingen bij de Tweede Financiële Verkenning 2020. De lagere
uitgaven zijn vooral een gevolg van de coronacrisis en daarnaast van het op gang
komen van de uitvoering van de Toekomstvisie (die in januari 2020 werd vastgesteld).
De lagere uitgaven, in hoge mate veroorzaakt door het niet doorgaan van oefeningen
in 2020, hebben bij de inzet niet geleid tot daaraan herleidbare fouten. De oefeningen
zijn inmiddels weer hervat, opdat de routine en de automatismen in de repressie op
peil blijven.

De begroting kon nog niet volledig worden uitgevoerd. Dit werd vooral veroorzaakt
doordat de pandemie direct leidde tot (per saldo) lagere uitgaven en indirect tot een
verdringing van het reguliere werk, omdat de VNOG de crisis moest bestrijden. De
VNOG ontplooide een groot scala aan activiteiten, in hechte samenwerking met de
gemeenten en GGD. Gedurende het jaar zijn de raden hierover diverse keren
geïnformeerd en is er verantwoording afgelegd.
Het is overigens aannemelijk dat ook zónder een coronacrisis in het jaar 2020, niet
alle plannen & budgetten, met name waar deze beïnvloed worden door de
beleidsveranderingen in de Toekomstvisie, geheel tot uitvoering & uitgaven zouden
zijn gekomen. Een naadloos onderscheid van onderschrijdingen naar de oorzaken
“COVID-19” en “opstart Toekomstvisie” valt echter niet te maken.
Helder is evenwel dat van de minder-uitgaven-dan begroot circa € 3,5 tot 4 miljoen
direct toe te schrijven is aan COVID-19. De onderschrijding valt uiteen in twee grote
brokken: het vrijwilligersbudget oefenen voor € 1.950.000 en de exploitatiekosten
voor de brandweer (vakbekwaam worden & blijven, materieel & logistiek) voor €
1.850.000.
Hier staan ca. € 6 ton aan directe uitgaven voor COVID-19 tegenover: de kosten van
de crisisorganisatie en die voor de aanpassing aan de 1,5 meter samenleving van de
VNOG- organisatie (incl. de posten). De kosten voor zorghotels en teststraten zijn
gedeclareerd bij zorgaanbieders/zorgverzekeraars respectievelijk GGD NOG. Het deel
voor toezicht en handhaving wordt conform AB-besluit gedeclareerd bij het Ministerie
van VWS.
Het saldo van de jaarrekening 2020 (gecorrigeerd voor COVID-19; “als er geen
pandemie geweest was” en voor incidentele uitgaven) is flink lager dan dat over 2019,
namelijk 3,8% van de totale begrotingsomvang ten opzichte van 6% in 2019. De
VNOG komt met de uitvoering van de plannen èn ook in financiële zin dus op stoom.
Op 3 juni a.s. zullen de definitieve jaarstukken worden behandeld door het DB. Het AB
behandelt de definitieve jaarstukken, inclusief accountantsverklaring, op 24 juni a.s.
Het AB stelt dan de stukken vast. Het AB neemt dan ook een definitief besluit over de
bestemming van het resultaat.
Het ligt in de rede om, nu het vermogen van de VNOG op niveau is gebracht, een
groot deel van het resultaat terug te betalen aan de gemeenten. Binnen de begroting
2021 kunnen nog niet verplichte, maar wel noodzakelijke in te halen activiteiten n.a.v.
corona (vakbekwaamheid e.d.) betaald worden, aangezien in het eerste kwartaal van
2021 de pandemie nog leidt tot lagere uitgaven. Voor de uitrol van het programma
‘Zelfredzaam en risicobewust’ over alle 22 gemeenten wordt door het DB aan het AB
voorgesteld circa € 5,5 ton van het resultaat te bestemmen ten behoeve van een
bestemmingsreserve. Dit programma betreft onder andere de uitrol van de uitkomsten
van de pilot “dashboard Brandweer” uit Harderwijk (waarin op wijkniveau risico- en
doelgroepgerichte activiteiten worden uitgevoerd op basis van wetenschappelijk
onderbouwde gedragsinterventies) en van het innovatieproject
‘Leefsamen Achterhoek’. De uitkomsten van de pilot worden in oktober 2021 bekend.
Om bij een positieve uitkomst van de pilot de uitrol over alle gemeenten daarna
spoedig te kunnen starten, wordt aan het AB in juni voorgesteld de reserve in te
stellen. De uitrol loopt door in 2022.
Zoals aangegeven: de definitieve besluitvorming over de bestemming van het
resultaat is in het AB van 24 juni a.s.
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Overzicht reacties op Kadernota 2022-2025
Op 10 december 2020 heeft het AB de inhoudelijke en financieel-technische
uitgangspunten voor de begroting 2022-2025 vastgesteld via de Kadernota 20222025. De Kadernota is daarna ter kennisname aan de raden aangeboden. Dit is
conform de Wet gemeenschappelijke regelingen. Naar behoefte konden raden een
reactie geven. Sommige raden hebben hier gebruik van gemaakt. In het bijgevoegde
overzicht treft u deze reacties en verzoeken ter kennisname aan. Waar mogelijk zijn
verzoeken om verduidelijkingen verwerkt in de concept programmabegroting 20222025, zie bijgevoegd overzicht. Wij danken de raden voor hun inbreng.
Concept programmabegroting 2022-2025
In de programmabegroting zijn de inhoudelijke en financieel-technische
uitgangspunten uit de vastgestelde Kadernota 2022-2025 verwerkt. De
programmabegroting is opgebouwd conform de opgaven van de VNOG, zoals
vastgelegd in de Toekomstvisie-Opdrachten (vastgesteld AB 15 januari 2020) en het
regionaal Beleidsplan (vastgesteld AB 10 december 2020). Bij de totstandkoming van
deze beide documenten zijn de raden nauw betrokken geweest.
Op het moment, begin 2021, dat deze begroting werd opgesteld, was de coronacrisis
nog volop in gang. Sinds het begin van deze crisis in 2020 zijn er grote gevolgen
geweest voor de VNOG. Enerzijds heeft de VNOG veel extra inspanningen moeten
leveren en soms andere werkzaamheden moeten oppakken. Anderzijds moesten veel
reguliere activiteiten vanwege de maatregelen worden uitgesteld of op een
alternatieve manier worden ingevuld. De gevolgen hiervan uit 2020 hebben effect op
2021. En, al naar gelang de ontwikkeling van de crisis in de loop van 2021, is er ook
weer een effect op 2022. Dat kan een extra uitdaging vormen voor het realiseren van
de doelstellingen en de uitvoering van de activiteiten, die in de begroting 2022 zijn
opgenomen. De begroting 2022 is opgesteld in de verwachting dat we in 2022 geen
last zullen hebben van externe verstoringen.
In de begroting wordt conform de Kadernota en de werkwijze “Gemeentelijke
commissie Van der Jagt” de loon- en prijsindex opgenomen. Het is uiteraard aan
gemeenten om af te wegen om de teruggave uit de VNOG van het saldo 2020 in te
zetten ter dekking van de index voor 2022.
De conceptbegroting ligt nu ter zienswijze voor. Het AB stelt op 24 juni a.s. de
begroting 2022-2025 definitief vast, met inachtneming van de ingediende zienswijzen.
De uiteindelijke verdeling van middelen is een bevoegdheid van het AB.
De VNOG ontvangt de zienswijze graag vóór 3 juni, maar uiterlijk 24 juni 2021
zodat deze bij de besluitvorming betrokken kan worden.
Wij zien uw zienswijze op de concept programmabegroting 2022-2025 met
belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,

drs. D.G.L. Kransen
secretaris

A.J.M. Heerts
voorzitter
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VNOG
Tav het Dagelijks Bestuur
Postbus 234
7300 AE APELDOORN

Zaaknummer :
Onderwerp :
Verzonden :

T: 0545-250 250
E: info@gemeenteberkelland.nl
Bezoekadres: Marktstraat 1, Borculo

181795
zienswijze programmabegroting 2022-2025 VNOG

Geacht dagelijks bestuur,
Wij hebben kennis genomen van de programmabegroting 2022-2025. Op 8 april jl. heeft u ons de
kadernota 2022-2025 toegezonden. Op 22 juni hebben we de kadernota 2022-2025 behandeld.
Wij hebben waardering voor het vele werk dat de VNOG heeft verzet. Wij hebben op dit moment
geen aanleiding voor het indienen van opmerkingen op de kadernota 2022-2025 VNOG.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met mevrouw A.M. Holl, telefoonnummer 0545-250 250.
Met vriendelijke groet,
de griffier

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum

Kopie aan:
- Archief

Gemeente Berkelland, Postbus 200, 7270 HA BORCULO T: 0545-250 250 E: info@gemeenteberkelland.nl
www.gemeenteberkelland.nl, Bank Nederlandse Gemeenten: IBAN: NL35BNGH0285112600 BIC: BNGHNL2G
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Besluit
1. Kennisnemen van de Verantwoordingsrapportage sociaal domein 2020.

2. Instemmen om de volgende projecten waar kosten aan verbonden zijn vanaf 2022 op
te nemen als onderdeel van ons regulier beleid:
· POH-Jeugd (€ 135.000)

· Berkellandwijzer (€ 25.000)

· Inhuis Steungezinnen (€ 20.000)

· Preventie Platform Jeugd (€ 50.000)

3. De middelen die hiervoor op jaarbasis nodig zijn (€ 230.000) bekostigen vanuit het
programma Zorg voor wie dat nodig heeft en daarmee opnemen in de structurele
begroting.

1 Voorstel en besluit - Verantwoordingsrapportage sociaal domein 2020

Zaaknummer

:

175711

Raadsvergadering

:

22-06-2021

Onderwerp

:

Verantwoordingsrapportage sociaal domein 2020

Collegevergadering
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:
:
:

04-05-2021
Wethouder G.P.L. ter Denge
Wisselink, Esther, Team
Bestuursondersteuning

tel.

:

0618201009

Te nemen besluit
1. Kennisnemen van de Verantwoordingsrapportage sociaal domein 2020.
2. Instemmen om de volgende projecten waar kosten aan verbonden zijn vanaf 2022 op te
nemen als onderdeel van ons regulier beleid:
·
POH-Jeugd (€ 135.000)
·
Berkellandwijzer (€ 25.000)
·
Inhuis Steungezinnen (€ 20.000)
·
Preventie Platform Jeugd (€ 50.000)
3. De middelen die hiervoor op jaarbasis nodig zijn (€ 230.000) bekostigen vanuit het
programma Zorg voor wie dat nodig heeft en daarmee opnemen in de structurele begroting.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
De verantwoordingsrapportage Sociaal Domein wordt nu voor het derde jaar opgeleverd. In deze
verantwoordingsrapportage geven we zoals gebruikelijk inzicht in het zorggebruik en de
financiën binnen het sociaal domein. Daarnaast evalueren we dit jaar het uitvoeringsprogramma
Samen Denken Samen Doen, dat in 2018 is gestart. In de verantwoordingsrapportage stellen we
op basis van de evaluatie voor een aantal projecten waar kosten aan verbonden zijn op te
nemen als onderdeel van het regulier beleid. In dit raadsvoorstel stellen wij u voor kennis te
nemen van de verantwoordingsrapportage en in te stemmen met de voortgang van de projecten
uit het uitvoeringsprogramma. De projecten die al anderszins of eerder geborgd zijn en waarmee
dus ook geen structurele kosten zijn verbonden, maken geen onderdeel uit van dit besluit.
Argumentatie
1.1 De verantwoordingsrapportage wordt jaarlijks met uw raad gedeeld.
Met de verantwoordingsrapportage brengen we in beeld waar we staan in de uitvoering en het
beleid in het sociaal domein. In voorgaande jaren werd de verantwoordingsrapportage met de
raad gedeeld en besproken. Omdat nu de evaluatie van het uitvoeringsprogramma onderdeel uit
maakt van de verantwoordingsrapportage, wordt deze dit keer ter besluitvorming voorgelegd. De
projecten die al anderszins of eerder geborgd zijn en waarmee dus ook geen structurele kosten
zijn verbonden, maken geen onderdeel uit van dit besluit. Over deze projecten bent u
geïnformeerd met deze en eerdere verantwoordingsrapportages.
2.1 De voorgestelde projecten zijn van meerwaarde in onze gemeente.
In de verantwoordingsrapportage wordt jaarlijks gekeken wat de bijdrage is van de projecten op
ons zorglandschap en kwaliteit van ondersteuning van onze inwoners. Dat wordt gedaan door de
voortgang kwalitatief en zo mogelijk kwantitatief te monitoren aan de hand van de
beleidsindicatoren en evaluaties op projectniveau. In de verantwoordingsrapportage worden
hierover ook de conclusies gedeeld. Van de bovengenoemde projecten (Berkellandwijzer, POHIn te vullen door Griffie:
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Jeugd, InHuis Steungezinnen en Preventie Platform Jeugd) zien we dat deze van grote
meerwaarde zijn binnen onze gemeente (zie voor uitgebreide toelichting de
verantwoordingsrapportage en de bijbehorende bijlagen). Van andere projecten zien we deze
meerwaarde ook (bijvoorbeeld de verordening sociaal domein, inzet op dementie, het project
Heerlijk wonen in eigen huis, het gedachtegoed van Ondersteuning Thuis). Omdat de borging
hiervan binnen dit programma geen structurele kosten met zich meebrengen, worden deze in dit
voorstel niet ter besluitvorming voorgelegd.
2.2 de Berkellandwijzer zorgt voor een duidelijk en actueel overzicht van ons aanbod op het
gebied van zorg, werk & inkomen, welzijn, sport en onderwijs voor inwoners en professionals.
De Berkellandwijzer is laagdrempelig en voor alle inwoners en professionals toegankelijk. Het
draagt bij aan het vinden van eigen oplossingen door en de zelfredzaamheid van inwoners. De
Berkellandwijzer wordt steeds doorontwikkeld. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen
om het vrijwilligersplatform aan de Berkellandwijzer toe te voegen. Eerder al werd de tool
‘rondkomen in Berkelland’ toegevoegd.
2.3 POH jeugd zorgt voor passende ondersteuning voor jongeren die zich bij de huisarts melden
Uit onderzoek van Proscoop op Oost Achterhoeks niveau naar het effect van de POH jeugd blijkt
dat jongeren en gezinnen laagdrempelig en op tijd (zonder wachttijd) passende ondersteuning
krijgen. Ouders gaven de inzet van een POH Jeugd gemiddeld een 8,3, jeugdigen gaven de
POH Jeugd een 8,5. 60% van de trajecten is afgerond door de POH Jeugd zonder dat een
verwijzing nodig was. De ondersteuning en begeleiding van de POH Jeugd was bij deze
trajecten dus toereikend. Voor de overige trajecten was een doorverwijzing naar jeugd ggz nodig
(36%) of is een traject beëindigd door ouder of kind (4%). Daarmee draagt de inzet van de POHJeugd als sturingsmaatregel bij aan grip op de kosten in het sociaal domein.
2.4 InHuis Steungezinnen normaliseren
Een betrokken en actief sociaal netwerk kan kinderen beschermen wanneer er veel problemen
zijn. Hierdoor is de kans kleiner dat problemen escaleren en de ontwikkeling van het kind ernstig
bedreigd wordt. Hierin ligt de kracht van een steungezin. In de ontstane matches tussen
vraaggezinnen en steungezinnen zien we dat kinderen én de ouders tot rust komen. Het is een
vorm van normaliseren en professionele hulp blijkt dan niet of minder nodig.
2.5 Preventieplatform Jeugd heeft zich bewezen als sterk preventief netwerk met een steeds
groter bereik onder inwoners en innovatieve initiatieven
Het platform werkt samen met kernpartners zoals de GGD vanuit de principes van normaliseren
en de-medicaliseren en zet in op de fase nog voordat er problemen zijn (collectieve preventie) en
selectieve preventie (voor kwetsbare inwoners). Er zijn zes thema’s geadopteerd:
alcoholpreventie, mentale weerbaarheid, echtscheiding, ouderschap, armoede en kansrijke start.
Daarin worden bestaande interventies in samenhang ingezet (zoals op het terrein van
alcoholpreventie) en worden nieuwe initiatieven gestart (zoals Nu Niet Zwanger). Het heeft zich
bewezen als stevig preventief netwerk met een steeds groter bereik onder inwoners en
innovatieve initiatieven. Naast de preventieve werking verwachten we dat een deel van de
activiteiten van het platform ook voorliggend aan jeugdzorg kan worden ingezet.
2.6 Van een aantal andere projecten is het nu nog niet mogelijk de meerwaarde vast te stellen.
Mede door corona is op een aantal projecten vertraging opgelopen (Multifunctionele
Ontmoetings Plekken, Platform Vrijwilligers en Knooppunt Mantelzorg ). Daarom is het bij deze
projecten nu nog niet mogelijk om de afweging te maken deze structureel in te bedden in ons
beleid. Daarnaast is het zo dat mede door deze vertraging, er ruimte is binnen het
uitvoeringsprogramma om deze projecten nog tijdelijk te financieren vanuit de middelen die
hiervoor beschikbaar zijn gesteld. Het komende jaar blijven we inzetten op deze projecten, zodat
volgend jaar de afweging gemaakt kan worden. Deze wordt dan voorgelegd aan uw raad.
3.1 Binnen het programma ‘Zorg voor wie dat nodig heeft’ zijn middelen gereserveerd voor de
continuering van een aantal projecten uit het uitvoeringsprogramma.
Eén van de uitgangspunten van ons beleid is inzet op preventie. Daarom is er voor gekozen om,
ook in deze tijd van schaarste, hier op te blijven investeren. Daartoe is er ruimte beschikbaar
binnen het programma Zorg voor wie dat nodig heeft.

Kanttekeningen en risico’s
De voorgestelde projecten zijn allen preventief van aard. Los van de POH-Jeugd zijn het
projecten waarbij de meerwaarde en het mogelijke besparend effect pas na langere tijd zichtbaar
worden. Dit betekent dat we investeren in preventie zonder dat altijd zichtbaar is wat het
maatschappelijke effect is. Om die reden blijven we ons beleid en de daarbij behorende
beleidsindicatoren monitoren in de jaarlijkse verantwoordingsrapportage.
Financiën
Zoals in de eerdere verantwoordingsrapportages beschreven, is een gedeelte van de middelen
van de afbouw van Betula gereserveerd voor de continuering van projecten uit het
uitvoeringsprogramma. Deze middelen zijn gereserveerd onder de noemer algemene
voorzieningen. Het gaat hier om een totaal bedrag van € 250.000. De overige middelen die zijn
vrijgemaakt zijn structureel ingezet voor de taakstelling van het sociaal domein.
Voor de projecten die we willen voortzetten zijn op jaarbasis de volgende middelen noodzakelijk:
·
Berkellandwijzer: € 25.000
·
InHuis Steungezinnen: € 20.000
·
Preventie Platform Jeugd: € 50.000
De middelen die zijn gereserveerd als algemene middelen zijn voldoende om deze projecten te
financieren. Er blijft van deze middelen € 155.000 over voor de inzet van overige projecten
(bijvoorbeeld voortkomend uit het beleidskader preventie of de voorstellen die in 2022 aan de
raad worden gedaan). De resterende middelen worden ingezet voor de taakstelling.
Voor de inzet van de POH-Jeugd geldt dat deze als sturingsmaatregel is opgenomen om te
komen tot een betaalbaar sociaal domein. De investering die nodig is voor de inzet van de POHJeugd (€ 135.000) wordt daarom meegenomen in de posten waarop we de besparing realiseren
(ZIN budget Jeugd).
Communicatie
Elk jaar maakt Berkelland een verantwoordingsrapportage sociaal domein. Deze rapportage is
een actuele stand van zaken van het programma Zorg voor wie dat nodig heeft. Naast een
overzicht van de financiën en het zorgverbruik binnen de gemeente Berkelland wordt in deze
verantwoordingsrapportage ook het beleidskader Samen Denken Samen Doen en bijbehorend
uitvoeringsprogramma geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie en de maatschappelijke
effecten stellen wij voor om een aantal projecten uit dit uitvoeringsprogramma een vaste plek te
geven in ons regulier beleid.
Initiatief, participatie en rol gemeente
Het Beleidskader 'Samen Denken, Samen Doen' en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is
in 2018 tot stand gebracht via een intensief participatief proces met inwoners, maatschappelijke
partners, gemeenteraadsleden en cliëntenraden. De gemeenteraad heeft het beleidskader toen
vastgesteld. De evaluatie van het uitvoeringsprogramma en besluitvorming over borging van
enkele projecten wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.
Planning en evaluatie
De verantwoordingsrapportage wordt jaarlijks gemaakt. Hierin vindt naast een overzicht van de
financiën en het zorgverbruik een inhoudelijke evaluatie plaats op basis van de maatschappelijke
effecten die we nastreven met het programma Zorg voor wie dat nodig heeft.
Alternatieven
Het is mogelijk om de voorgestelde projecten niet te continueren.
In dat geval worden de voorgestelde middelen ingezet voor de taakstelling binnen het sociaal
domein. We vinden dit niet wenselijk, omdat we de meerwaarde inzien van borging van de
uitgevoerde projecten. Samen zorgen zij voor een toegankelijke sociale kaart (Berkellandwijzer);
passende ondersteuning voor kinderen die zich met psychische problemen bij de huisarts
melden (POH jeugd) en normalisering van opgroei- en opvoedproblemen (InHuissteungezinnen
en Preventie platform Jeugd). De POH-Jeugd heeft in elk geval een besparend effect. De
verwachting is daarmee dat de inzet van de POH-Jeugd dus juist bij kan dragen aan de
oplossing van de taakstelling.

Het is mogelijk om andere projecten dan de voorgestelde projecten te continueren.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de projecten die nu met tijdelijke middelen worden ingezet. Het
nadeel hiervan is dat we er nog niet overtuigd zijn dat deze projecten ook daadwerkelijk effect
hebben. Anders gezegd: het staat buiten kijf of de ondersteuning van vrijwilligers en
mantelzorgers prioriteit moet krijgen, maar het staat nog niet vast of het Platform Vrijwilligers en
het Knooppunt Mantelzorg de beste instrumenten zijn om die ondersteuning vorm te geven. De
incidentele middelen die nog beschikbaar zijn binnen het uitvoeringsprogramma geven ons
daarom de vrijheid om deze projecten nog tijdelijk in te zetten.
Voor andere projecten die we niet continueren zijn er andere redenen om die keuze te maken:
ze zijn bijvoorbeeld geborgd in regulier beleid, hebben andere dekkingsmogelijkheden of waren
bedoeld om ons beleid een tijdelijke impuls te geven. De argumentatie voor deze keuzes vindt u
in de verantwoordingsrapportage.

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering

:

22-05-2021

De raad van de gemeente Berkelland;
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de griffier,

de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel
Onderwerp

:

Verantwoordingsrapportage sociaal domein 2020

Bijlagen:


Verantwoordingsrapportage 2020
Bijlage 1 Beleidsindicatoren bij de maatschappelijke effecten
Bijlage 2 Toelichting projecten uitvoeringsprogramma
Bijlage 2A tot en met 2Y Aanvullende bijlagen en evaluaties over de projecten uit het
uitvoeringsprogramma

1 Verantwoordingsrapportage 2020

1

2

INHOUDSOPGAVE
HOOFDSTUK 1 INLEIDING .................................................................................................................... 4
HOOFDSTUK 2 FINANCIËN SOCIAAL DOMEIN ..................................................................................... 5
2.1 JAAROVERZICHT 2020................................................................................................................. 5
2.2 ONTWIKKELING VAN DE RIJKSMIDDELEN ................................................................................ 11
2.3 RESULTAAT OVER 2020 TEN OPZICHTE VAN BESCHIKBARE MIDDELEN .................................. 12
2.4 EFFECT OP DE BEGROTING 2021 EN OVERZICHT FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN .................. 13
HOOFDSTUK 3 BEELD ZORGTOEWIJZINGEN ..................................................................................... 15
3.1 KOSTEN EN AANTALLEN WMO EN JEUGDHULP 2020 .............................................................. 15
3.2 NADERE DETAILLERING EN ANALYSE KOSTEN EN AANTALLEN WMO EN JEUGDHULP 2020 .. 16
3.3 OVERZICHT TELEFONISCH CONTACT INWONERS MET VOORMEKAAR.................................... 19
HOOFDSTUK 4 INZET VAN HET UITVOERINGSPROGRAMMA ............................................................ 20
4.1 THEMA 1: WERKEN VANUIT DE BEDOELING ............................................................................ 20
4.2 THEMA 2: MEEDOEN ................................................................................................................ 21
4.3 THEMA 3: VEILIG THUIS EN IN DE BUURT ................................................................................ 23
4.4 THEMA 4: ARMOEDE ................................................................................................................ 24
4.5 THEMA 5: GEZONDE LEEFSTIJL ................................................................................................. 25
4.6 THEMA 6: MANTELZORG .......................................................................................................... 26
4.7 OVERKOEPELENDE CONCLUSIE UITVOERINGSPROGRAMMA .................................................. 27
4.8 BORGING EN CONTINUERING PROJECTEN ............................................................................... 27

3

HOOFDSTUK 1 INLEIDING
DE GEMEENTE BERKELLAND GEEFT UITVOERING AAN HET SOCIAAL DOMEIN DOOR ONDER ANDERE HET UITVOEREN
VAN DE WET OP MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN DE JEUGDWET. WIJ WILLEN INWONERS DE ZORG GEVEN
DIE ZIJ NODIG HEBBEN EN DAT BINNEN DE BESCHIKBARE MIDDELEN EN MET DE BESCHIKBARE MENSKRACHT.

Binnen het programma ‘Zorg voor wie dat nodig heeft’ werken we hard aan deze opgave. We zetten in op
preventie en op zorg die zo licht is als mogelijk en zo zwaar als nodig. Wij willen zoveel mogelijk voorkomen dat
een hulpvraag uitgroeit tot een zorgvraag.
De verantwoording van het programma ‘Zorg voor wie dat nodig heeft’ vindt plaats binnen de reguliere
verantwoording (P&C-cyclus). Naast deze reguliere cyclus geven wij een extra verantwoording, waarin er meer
ruimte is voor een toelichting op de volgende onderdelen:
- Een financieel overzicht van de Wmo en Jeugd;
- Een cijfermatige terugblik op de uitvoering van Wmo en Jeugd;
- Een evaluatie van het uitvoeringsprogramma ‘Samen Denken Samen Doen’ en de maatschappelijke
effecten waar wij op sturen.
Invloed van corona op zorg en ondersteuning
2020 was in veel opzichten een onvergelijkbaar jaar. Corona had en heeft een grote invloed op het welzijn en de
gezondheid van onze inwoners en daarmee ook op het sociaal domein. In de raadsbrieven bent u geïnformeerd
over de inhoudelijke gevolgen voor inwoners en welk beleid we hierop hebben uitgezet. In deze
verantwoordingsrapportage beperken we ons tot de gevolgen op het zorggebruik en de uiteindelijke financiële
gevolgen.
We volgen in deze verantwoordingsrapportage de volgende opzet:
- Hoofdstuk 2: inzicht in de financiën in het sociaal domein;
- Hoofdstuk 3: een beeld van de zorgtoewijzingen Jeugd en Wmo;
- Hoofdstuk 4: de inzet van het uitvoeringsprogramma en de maatschappelijke effecten die wij beogen;
- Bijlage 1: een verdere monitoring in de beleidsindicatoren;
- Bijlage 2: toelichting alle projecten uit het uitvoeringsprogramma;
- Bijlage 2.A tot en met 2.Y: aanvullende informatie bij de evaluatie van een aantal projecten uit het
uitvoeringsprogramma.
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HOOFDSTUK 2
FINANCIËN SOCIAAL DOMEIN
IN DIT HOOFDSTUK GAAN WE IN OP DE FINANCIËN BINNEN HET SOCIAAL DOMEIN. WE GEVEN EEN BEELD VAN 2020.
DIT BEELD KOMT OOK TERUG IN DE JAARRAPPORTAGE BINNEN DE REGULIERE P&C-CYCLUS VAN DE GEMEENTE,
MAAR IN DEZE VERANTWOORDINGSRAPPORTAGE KRIJGT U EEN UITGEBREIDE INHOUDELIJKE TOELICHTING.
TENSLOTTE VOLGT EEN SAMENVATTING VAN DE FINANCIËN EN EEN MEERJARIG VOORUITZICHT.

2.1

JAAROVERZICHT 2020

Het programma ‘Zorg voor wie dat nodig heeft’ sluit in 2020 met een voordeel van €23.000,- (peildatum 30
maart 2021). Er vindt op dit moment echter nog volop afstemming plaats over de geleverde productie in 2020
met de zorgaanbieders. Het daadwerkelijke resultaat kan daardoor nog veranderen.
We zien dat het afgelopen jaar minder reguliere zorg is geleverd en dat heeft effect op onze financiële
jaarcijfers. Vanwege het belang van de zorgcontinuïteit op langere termijn zijn afgelopen jaar op landelijk niveau
afspraken gemaakt om zorgaanbieders te compenseren voor het minder kunnen leveren van zorg. Daar staat
tegenover dat zorgaanbieders op basis van landelijke afspraken zijn gecompenseerd voor deze lagere productie.
Deze compensatie is voor rekening van de gemeente gekomen, waardoor de lockdown dus geen direct
financieel voordeel geeft. Tegelijkertijd zien we vanaf de zomer met name bij de jeugdzorg de kosten per cliënt
behoorlijk toenemen. Op dit moment is onduidelijk of dit inhaalzorg1 is, of dat de zorgzwaarte daadwerkelijk is
toegenomen. Voor inhaalzorg zijn we gedeeltelijk gecompenseerd door het Rijk, voor toegenomen zorgzwaarte
niet.
In de volgende tabel geven we een cijfermatig overzicht van het resultaat van dit moment (voorlaatste kolom)
en de afwijking ten opzichte van de begroting.
Lasten en baten 2020
(x 1.000)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Lasten
Maatschappelijke Ondersteuning
PGB Jeugd
PGB Wmo
Zorg In Natura Jeugd
Algemene voorzieningen
Inburgering
Uitvoeringsplan Samen Denken, Samen Doen
Meerkostenregeling Covid-19
Overhead/loonkosten
Reserves
Taakstelling
Totaal lasten

Realisatie Begroting Realisatie Afwijking
2019
2020
2020
2020
10.818
318
478
10.842
2.024
218
476

11.086
318
467
10.720
2.203
540
1.658

3.574

4.254

28748

-791
30.455

10.839
309
493
11.015
1.852
395
717
55
4.124
267
0
30.066

247
9
-26
-295
351
145
941
-55
130
-267
-791
389

1

Dit is zorg die door corona in eerste instantie niet geleverd is, maar op een later tijdstip alsnog en dan soms ook voor
meer uren omdat door het uitstel de zorgbehoefte zwaarder is geworden
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L Baten
Eigen bijdrage
Incidentele baat beschermd wonen
Verevening
Inburgering
Uitvoeringsprogramma Samen Denken, Samen Doen
Overige baten
Reserves
Totaal baten
Saldo

495

385

467
611

-82
-611

556

110
86
3.747
4.328

2
7
97
2.778
3.962

-2
103
-11
969
366

28.192

26.127

26.104

23

62
-1

0

Hieronder volgt een toelichting op de verschillende activiteiten uit deze tabel die samen het programma ‘Zorg
voor wie dat nodig heeft’ vormen. Er is voor gekozen om in de toelichting niet alleen de vergelijking tussen
begroting en realisatie te maken. Er wordt ook een toelichting gegeven op de ontwikkeling van de lasten van
2020 ten opzichte van 2019. Elke titel begint met een hoofdletter, deze hoofdletter komt terug in bovenstaande
tabel.

A Maatschappelijke ondersteuning
Om meer duidelijkheid te kunnen geven over de kosten van post ‘Maatschappelijke ondersteuning’, maken we
gebruik van onderstaande tabel met een verder uitgesplitst overzicht van de totale lasten per voorziening in
2019 en in 2020.
Tabel Maatschappelijke ondersteuning. Lasten per voorziening 2019 en 2020
(peildatum 30 maart 2021)( x 1.000)
Realisatie Begroting
Soort
2019
2020
Algemene voorzieningen
276
279
Clientondersteuning
Mantelzorgcompliment
Ondersteunende begeleiding

67
6

Vervoersvoorzieningen

737

Woonvoorzieningen

289

Rolstoelen

224

Onderhoud Wmo voorzieningen

196

Huishoudelijke verzorging

2.195

Ondersteuning Thuis

2.485

Huishoudelijke Hulp Toelage
Begeleiding Individueel (inclusief dagbesteding)
Compensatie Continuïteitsregeling corona
Overige
Totaal

136
4.070
135
10.818

37
70
0
784
290
210
196
2.247
2.416
190
3.702
502
163
11.086

Realisatie
2020

Afwijking
2020

262
0
61
6
826
227
262
20
3.312
1.570
11
3.762
425
94
10.839

17
37
9
-6
-42
63
-52
176
-1.065
846
179
-60
77
69
248

Binnen de voorziening ‘Maatschappelijke ondersteuning’ is sprake van een voordeel van € 248.000. Naast een
paar kleine afwijkingen is dit voordeel vooral te verklaren door een daling van de lasten van de zogenaamde
“oude WMO voorzieningen” (woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen, inclusief het onderhoud
van voorzieningen). De kosten van onderhoud zijn vanaf eind 2019 grotendeels opgenomen in andere posten
(woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen), als gevolg van een wijziging in het
declaratieprotocol. Gezamenlijk laten deze voorzieningen een voordeel ten opzichte van de begroting zien van
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€ 144.000. Ten opzichte van de begroting is er een nadeel zichtbaar op Huishoudelijke Hulp en Ondersteuning
Thuis. Het nadelige verschil ten opzichte van de begroting bedraagt € 219.000, maar daar staat tegenover dat de
Huishoudelijke Hulp Toelage een voordeel geeft van € 179.000, omdat deze inmiddels ondergebracht is onder
Huishoudelijke verzorging. Per saldo is er dus sprake van een nadeel van € 40.000.
Compensatie Continuïteitsregeling corona
Zorgaanbieders konden op basis van landelijke afspraken een beroep doen op de Compensatie
Continuïteitsregeling corona . Hiervoor zijn we door het Rijk niet gecompenseerd, maar we hebben een deel van
het reguliere zorgbudget herschikt op basis van een eerdere inschatting. Dit budget blijkt achteraf niet helemaal
als continuïteitsbijdrage uitgekeerd. Het is onbekend of we deze kosten ook in dezelfde mate hadden gehad, als
er geen sprake was geweest van corona.
In hoofdstuk 3 is een nadere toelichting opgenomen op de maatwerkvoorzieningen. Voor Wmo gaat het om een
totaalbedrag van € 9.491.855. Het verband tussen die kosten en de specificatie in bovenstaande tabel is als
volgt:

Soort

Reguliere kosten (facturen, subsidies e.d.)
Zorgkosten voorgaande jaren
Zorgkosten 2020
Totaal kosten maatschappelijke ondersteuning

Bedrag x 1.000 Toelichting
Betreft met name compensatie
corona en vervoers1.286 voorzieningen
61
9.492 Opgenomen in hoofdstuk 3
10.839

Zoals te zien is in de tabel, kent ‘Maatschappelijke ondersteuning’ in 2020 ten opzichte van de jaarrekening van
2019 vrijwel dezelfde lasten: € 10.838.000,- in 2019 en € 10.839.000,- in 2020. In hoofdstuk 3 geven we een
nadere toelichting op de maatwerkvoorzieningen en de historische ontwikkeling daarvan.

B en C Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugd en Wmo
De lasten op de onderdelen Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd en Wmo laten net als voorgaande jaren
weinig verschillen zien ten opzichte van de begroting en het vorige boekjaar. We kiezen er daarom voor om ook
voor 2020 de toelichting voor de PGB Jeugd en Wmo samen te behandelen.
Er is sprake van een klein nadeel. In Berkelland gaan we zorgvuldig om met het inzetten van een PGB. Inwoners
die een PGB aanvragen krijgen een bewustkeuzegesprek. Uit dit gesprek komt naar voren of de inwoner een PGB
kan beheren. Vanaf 2015 is er sprake van een gestaag dalende lijn voor wat betreft de lasten, die nu tot stilstand
lijkt te zijn gekomen.
Waar de lasten in 2019 uitkwamen op € 796.000,- (waarop ook de begroting 2020 is gebaseerd) is er in 2020
sprake van vergelijkbare lasten tot een bedrag van € 802.000,-.
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D Zorg in Natura Jeugd
Om dieper op de kostenpost ‘Zorg in Natura Jeugd’ in te kunnen gaan, maken we gebruik van onderstaande
tabel met een verder uitgesplitst overzicht van de totale lasten per voorziening binnen ‘Zorg en Natura Jeugd’ in
2019 en in 2020.
Tabel Zorg in natura. Lasten per voorziening Jeugdhulp 2019 en 2020 (peildatum 30 maart 2021)( x 1.000)
Realisatie Begroting Realisatie Afwijking
Soort
2019
2020
2020
2020
Subsidie jeugd aan zet in crisistijd
0
9
-9
Landelijke zorg
96
118
83
35
GGz en Dyslexie

1.782

1.765

1.597

168

Opvoedhulp, verblijf en Ambulante zorg

7.969

7.800

7.778

22

0

250

-250

Respijtzorg

55

47

8

Vervoer

24

36

-12

Compensatie Continuïteitsregeling corona

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

275

289

289

0

Zorg van Gecertificeerde instellingen

719

669
10.720

926
11.015

-257
-295

Totaal

10.841

Ten opzichte van de begroting is er vooral een groot verschil in de begroting en daadwerkelijke lasten voor zorg
van Gecertificeerde Instellingen (GI’s). Daar staat tegenover dat ten opzichte van de begroting er minder geld is
uitgegeven aan zowel geestelijke gezondheidszorg als aan Landelijke zorg. Dat is hoog specialistische zorg
waarvoor de VNG op landelijk niveau contracten met aanbieders heeft afgesloten.
Verklaring van deze verschillen
Op de toename van de lasten voor zorg van GI’s zijn meerdere factoren van invloed (aangescherpte Meldcode
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, een betere samenwerking tussen Veilig Thuis, Gecertificeerde
Instellingen, lokale teams, de beschikbaarheid passende jeugdhulp). Er ligt een relatie tussen de toename van
kosten van Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en de toename van kosten van jeugdhulp. Als GI’s namelijk
betrokken zijn, is er meestal ook sprake van zeer intensieve ambulante jeugdhulp of jeugdhulp met verblijf. Voor
een groot deel gaat het hierbij om kosten voor kinderen met een voogdij-maatregel.
Als de kosten hoger zijn dan het budget dat we hiervoor krijgen, kunnen we aanspraak maken op een separate
compensatieregeling van het Rijk. Deze compensatie wordt toegekend voor het volgende kalenderjaar, dus 2
jaar later dan de kosten zijn gemaakt. Voor 2019 hebben we vorig jaar een aanvraag ingediend. Dat heeft geleid
tot een aanvullend budget voor 2021 van circa € 380.000. Voor 2020 brengen we rond de zomer in beeld hoe de
kosten van voogdij zich verhouden tot het budget. Indien we weer aanspraak kunnen maken op een
compensatie, dan wordt die toegekend voor het jaar 2022.
In hoofdstuk 3 is een nadere toelichting opgenomen op de maatwerkvoorzieningen. Voor jeugdzorg gaat het om
een totaalbedrag van € 10.412.410. Het verband tussen die kosten en de specificatie in bovenstaande tabel is als
volgt:

Soort

Reguliere kosten (facturen, subsidies e.d.)
Zorgkosten voorgaande jaren
Zorgkosten 2020
Totaal kosten jeugdzorg

Bedrag x 1.000 Toelichting
Betreft met name
compensatie corona en
650 Veilig Thuis
-47
10.412 Opgenomen in hoofdstuk 3
11.015
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Zoals uit dit overzicht blijkt, is de begroting 2020 grotendeels gebaseerd op de realisatie 2019. De toelichting die
hierboven is gegeven geldt daarom ook voor de afwijking ten opzichte van 2019. Daarnaast geven we in
hoofdstuk 3 een nadere toelichting op de maatwerkvoorzieningen en de historische ontwikkeling daarvan.

E Algemene Voorzieningen
Dit zijn de voorzieningen waar geen verwijzing voor nodig is. In de volgende tabel worden deze verder
uitgesplitst.
Tabel Lasten Algemene Voorzieningen 2019 en 2020 (peildatum 30 maart 2021) (x 1.000)
Realisatie Begroting Realisatie
Soort
2019
2020
2020
Subsidies
1.302
1.472
1.086
Gemeenschappelijke regelingen
Overige
Totaal

666

692

691

56

38

74

2.024

2.203

1.852

Afwijking
2020
386

1
-36
351

Onder ’Algemene Voorzieningen’ vallen met name subsidies aan verschillende instellingen. Het gaat dan
bijvoorbeeld om de subsidies en gemeenschappelijke regelingen. We verstrekken deze subsidies, omdat deze
instellingen uitvoering geven aan wettelijke taken en/of preventieve activiteiten in Berkelland. Op de begroting
2020 is een voordeel zichtbaar van bijna € 350.000,-. Dit komt met name door de afbouw van de subsidie aan
Betula. Daarnaast is er sprake van een voordeel op de middelen voor de lokale inclusie agenda. Voor het overige
bestaat het resultaat uit verschillende kleine resultaten op subsidies.

F Inburgering
In 2019 is de activiteit ‘Inburgering’ toegevoegd aan het programma ‘Zorg voor wie dat nodig heeft’. Inburgering
gaat om de participatie en integratie van statushouders. Voor 2017 tot en met 2020 zijn hiervoor door het Rijk
middelen beschikbaar gesteld. Daarop is een plan vastgesteld waarvoor deze incidentele middelen als dekking
gelden. Het aantal statushouders in Berkelland is minder gebleken dan het aantal waarop de toegekende
middelen van het Rijk is gebaseerd. Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe inburgeringswet in werking. Bij de invoering
van deze wet worden de nodige financiële aanloopproblemen verwacht. We kiezen er daarom voor om het
restantbedrag hiervoor te reserveren.

G Uitvoeringsprogramma ‘Samen Denken, Samen Doen’
In hoofdstuk 4 van deze verantwoordingsrapportage gaan we inhoudelijk dieper in op het
uitvoeringsprogramma en de effecten die we beogen. Er is een voordeel zichtbaar op deze activiteit. Dit komt
vooral omdat hier projecten worden begroot die meerjarig kunnen zijn. In dat geval worden de totale lasten
voor de gehele looptijd bij aanvang begroot, terwijl de daadwerkelijke realisatie verspreid wordt over meerdere
boekjaren. Het resterende budget wordt dan overgeheveld naar het volgende boekjaar.

H Meerkostenregeling Covid-19
Naast de Compensatie Continuïteitsregeling corona konden zorgaanbieders in 2020 ook meerkosten indienen
via de landelijke meerkostenregeling Covid-19.
Het gaat dan om maatregelen die zorgaanbieders hebben getroffen om het aanbod van zorg op een veilige
manier plaats te laten vinden. Aanvragen konden tot 1 februari 2021 ingediend worden en zijn in regionaal
verband beoordeeld.

I Uitvoeringskosten (overhead/loonkosten)
Vanaf 2018 is Voormekaar onderdeel van de gemeentelijke organisatie en daarmee ook technisch een team, net
als alle andere teams van de gemeente Berkelland. Dit betekent dat de lasten worden door verdeeld volgens de
gemeentelijke systematiek. De indirecte uitvoeringslasten (zoals huisvesting, ICT etc. ) worden toegeschreven
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aan bedrijfsvoering. Zoals u kunt lezen in de tabel ‘lasten en baten 2020’ op pagina 8, zijn er lagere lasten voor
uitvoering doorbelast aan het programma ‘Zorg voor wie dat nodig heeft’ dan begroot. In 2020 is extra
geïnvesteerd in de uitvoeringsorganisatie van Voormekaar. Op het aanvullend budget dat hiervoor beschikbaar
is gesteld, is een resultaat bereikt. Bij de jaarrekening stellen we voor dit resultaat over te hevelen naar 2021.

J Reserves
Onder ‘Reserves’ in de tabel ‘Lasten en baten 2020’ zijn de middelen opgenomen die resteren voor de afwikkeling
van de opheffing van Betula. De gemeente Berkelland heeft een “in de plaatsstelling” opgenomen, om de
verplichtingen met ’t Twickel af te wikkelen aangaande de locatie ’t Hof. Het gaat dan om het doorlopende
huurcontract dat Betula nog heeft met ’t Twickel. Deze verplichtingen moeten met de middelen uit de vrijval van
de afgebouwde subsidie aan Betula afgerond worden.

K Taakstelling
Op aangeven van de provincie hebben we eerdere jaren een bedrag als taakstelling in de begroting verwerkt,
zonder dat deze was onderbouwd met daadwerkelijke maatregelen. Medio 2020 is een doorrekening van de
plannen uit Doorpakken sturen in het sociaal domein gemaakt. Die hebben de oorspronkelijke taakstelling
vervangen. Voor 2020 heeft geen aanpassing van de begroting plaatsgevonden, waardoor de “oude” taakstelling
hier nog in is opgenomen. Vanaf 2021 is de oude taakstelling vervangen door de nieuwe doorrekening uit
Doorpakken sturen in het sociaal domein.

L Baten
We noemen de belangrijkste afwijkingen:
Eigen Bijdrage
Aan het begin van 2020 heeft het CAK als gevolg van corona twee maanden geen eigen bijdrage geïnd. De
begroting 2020 is hier met de bestuursrapportage ook op aangepast. Desalniettemin zijn de daadwerkelijke
ontvangen eigen bijdragen hoger dan verwacht. Het CAK heeft dit jaar met name meer eigen bijdragen geïnd en
afgedragen uit het voorgaande boekjaar. Er is een inhaalslag gemaakt. Dit heeft een voordelig effect gehad
ondanks de gevolgen van corona op dit budget.
Incidentele Baat Beschermd Wonen
Onder incidentele baat Beschermd Wonen staat in de tabel ‘lasten en baten 2020’ een incidentele, niet
geraamde opbrengst vanuit de gemeente Doetinchem. Dit zijn middelen die uit de voorgaande jaren (20152018) resteren op de uitvoering van Beschermd Wonen door de Gemeente Doetinchem .
Reserves
Met ingang van de begroting 2020 maakt het beroep op de reserves onderdeel uit van het programma ‘Zorg
voor wie dat nodig heeft’.
Deze begrotingspost kent de volgende opbouw en realisatie:

Beroep op reserve
Inburgering: Powervrouwen
Uitvoeringsprogramma
Investeren in Voormekaar
Geraamde tekort uit reserve
Totaal
•

Begroot
-155
-1.548
-462
-1.582
-3.747

Realisatie
-155
-710
-331
-1.582
-2.778

Afwijking
0
-838
-131
0
-969

Inburgering Powervrouwen
Dit betreft het overgehevelde budget uit 2019. Dit is met een begrotingswijziging aan het budget
toegevoegd. Dit beroep op de reserve staat daar tegenover.
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•

Uitvoeringsprogramma
Dit betreft het beroep op de reserve voor de middelen van het uitvoeringsplan. In de realisatie is de
dekking van de daadwerkelijke lasten opgenomen.

•

Investeren in Voormekaar
Tijdelijk worden er in 2020 en 2021 aanvullende middelen ingezet voor Voormekaar. Hier is voor 2020
een bedrag gemoeid van € 462.000. De niet bestede middelen zijn niet aan de reserve onttrokken.

•

Geraamde tekort
Net als voorgaande jaren wordt het geraamde tekort in de begroting bij de jaarrekening onttrokken aan
de reserve. Voor een toelichting op het werkelijke tekort verwijzen we u naar paragraaf 2.3.

2.2 ONTWIKKELING VAN DE RIJKSMIDDELEN
Zoals wij vorig jaar ook hebben aangegeven, zijn de middelen die het Rijk beschikbaar stelt, sinds 2019 niet meer
als apart onderdeel van de algemene uitkering zichtbaar. Het is daarmee ook niet meer volledig te bepalen in
hoeverre wij als gemeente gecompenseerd worden voor de uitvoering van de taken in het sociaal domein. Dat
zou er toe kunnen leiden dat onder de invloed van autonome prijsontwikkelingen de taakstelling verder onder
druk komt te staan. Terwijl we daar eigenlijk, maar dus niet specifiek te herleiden, voor worden gecompenseerd
in de algemene uitkering. Het college hanteert daarom de volgende uitgangspunten:
- het aandeel van de algemene uitkering sociaal domein is gebaseerd op de oorspronkelijke integratieuitkering Sociaal Domein zoals die tot en met 2018 bestond (voor Jeugd en Wmo);
- wanneer de algemene uitkering stijgt (acres), wordt deze naar rato toegerekend aan het programma
‘Zorg voor wie dat nodig heeft’;
- wanneer het Rijk een specifieke vergoeding voor een beleidsmatige ontwikkeling voor Jeugd en Wmo
toevoegt, wordt deze volledig ingezet ter dekking van het programma ‘Zorg voor wie dat nodig heeft’;
- de feitelijke stand van zaken van het programma wordt in het boekjaar zelf vastgesteld tijdens de
rapportages van de reguliere planning en control cyclus.
In de volgende tabel ziet u het verloop van de rijksuitkering voor de uitvoering van de taken op het gebied van
Wmo en Jeugd. Het bedrag onder ‘Wmo 1995’ is niet meer specifiek te herleiden uit de huidige opbouw van het
rijksbudget en is daarom indicatief bedoeld en gebaseerd op wat we van oudsher ontvingen voor uitvoering van
de zogenaamde klassieke Wmo voorzieningen, zoals rolstoelen, woningaanpassingen en woonvoorzieningen.
Ontwikkeling middelen van het Rijk en overige dekkingsmiddelen Sociaal Domein (x1000)
Realisatie Realisatie
Begroot
Begroot na Realisatie
2018
2019
primitief
wijziging
2020
2020
2020
Integratie-uitkering SD 2018
18.265
18.650
20.459
20.459
20.459
WMO 1995
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
Meicirculaire
Septembercirculaire
Decembercirculaire
Totaal

-

1.768
301

19.615

22.069

466

21.809

22.275

466
198
60
22.533

Afwijking
2020
0
0
0
198
60
258

De bijstelling in de meicirculaire 2020 komt voornamelijk door een hoeveelheidsverschil op maatstaven die
specifiek horen bij het sociaal domein. In de begroting is deze tot en met de meicirculaire verwerkt. De
aanpassing in de septembercirculaire 2020 betreft voornamelijk de toerekening aan het sociaal domein van een
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verhoging van allerlei algemene maatstaven. De bijstelling in de decembercirculaire bestaat vooral uit een
toegekende compensatie continuïteit van zorg, hetgeen ook specifiek hoort bij het sociaal domein.

2.3 RESULTAAT OVER 2020 TEN OPZICHTE VAN BESCHIKBARE MIDDELEN
Zoals in paragraaf 2.1 op pagina 10 en 11 bij de baten uit de reservemutaties is vermeld, wordt het geraamde
tekort onttrokken aan de reserve. Het verschil met het werkelijke tekort ten opzichte van de rijksmiddelen is als
saldo in de totale jaarrekening van de gemeente opgenomen. Vanaf 2021 verandert dit. Dan verwerken we in
het programma ‘Zorg voor wie dat nodig heeft’ niet alleen het geraamde tekort, maar ook het werkelijke tekort
(of een overschot als daarvan sprake is). Om hier nu vast inzicht in te geven, volgt een overzicht van de stand van
zaken over 2020 volgens de nieuwe werkwijze. Ter verduidelijking: dit is een pro forma overzicht en is niet de
manier waarop het tekort in 2020 is verwerkt in de jaarrekening.

Soort
Algemene voorzieningen
Wmo
Jeugd
Stimuleren nieuwe vormen van zorg
Meerkostenregelingen Covid-19
Inburgering
Loonkosten
Rente en afschrijving
Taakstelling sociaal domein
Subtotaal programma (baten en lasten)
Af: Rijksbijdrage en reguliere eigen middelen
Saldo baten en lasten (excl. reservemutaties)
Dekking reserve t.b.v. uitvoeringsprogr./projecten
Dekking reserve t.b.v. inburgering
Dekking tekort t.l.v. reserve nadelen decentralis.
Dekking tekort ten laste van algemene middelen
Totaal dekking uit reserves
Saldo na reservemutaties

Begroot
Begroot na
primitief
wijziging
2020
2020
2.261
2.117
11.037
11.168
9.420
11.038
875
1.548
0
0
385
540
3.789
4.251
3
3
-791
-791
26.978
29.874

Realisatie
2020
1.755
10.254
11.324
710
55
393
4.120
4
0
28.615

Afwijking
2020
362
915
-286
838
-55
147
131
-1
-791
1.259

-24.494

-24.959

-25.217

258

2.485

4.915

3.398

1.517

-875
0
-1.582
-28
-2.485

-2.010
-155
-1.582
-1.168
-4.915

-774
-155
-1.582
-887
-3.398

-1.236
0
0
-281
-1.517

0

0

0

0

Ten opzichte van de tabel aan het begin van paragraaf 2.1 zijn de baten en lasten van het programma
samengeteld en zijn de reservemutaties apart gezet, zoals we dat ook doen in de jaarrekening. Het totaal aan
baten en lasten van het programma ‘Zorg voor wie dat nodig heeft’ geeft hierin een voordeel van € 1.259.000.
Daarvan heeft een bedrag van € 1.236.000 te maken met het uitvoeringsprogramma en de afwikkeling van
Betula. De mutatie daarvan is opgenomen in de “dekking reserve t.b.v. uitvoeringsprogramma/projecten”. Het
saldo van deze posten is het resultaat van € 23.000 zoals ook in paragraaf 2.1 is vermeld. De rijksmiddelen en de
reguliere eigen middelen die al van oudsher zijn opgenomen ter dekking van kosten in dit programma geven een
voordeel van € 258.000, zoals al is toegelicht in paragraaf 2.2. Deze twee posten samen leiden tot een daling van
het tekort met € 281.000.
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Het tekort in de primitieve begroting bedroeg totaal € 1.610.000, dat vrijwel volledig gedekt werd uit de reserve
nadelen decentralisaties. Het verloop van het tekort gedurende 2020 is als volgt:

Tekort primitieve begroting
Aanpassing begroting
Wijziging begroting (vrijval subsidies)
Bestuursrapportage 2020
Meicirculaire 2020
Septembercirculaire 2020
Decembercirculaire
Resultaat programma 2020
Werkelijk tekort
Dekking tlv reserve nadelen decentralisaties
Dekking tlv algemene dienst
Dekking tekort

Begroot
Begroot na
primitief 2020 wijziging 2020
-1.582
-1.582
-28
-28
432
-2.038
466

-1.610

-2.750

Realisatie
2020
-1.582
-28
432
-2.038
466
198
60
23
-2.469

-1.582
-28
-1.610

-1.582
-1.168
-2.750

-1.582
-887
-2.469

2.4 EFFECT OP DE BEGROTING 2021 EN OVERZICHT FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN
Door corona is 2020 een lastig jaar om als basis te gebruiken voor een meerjarige doorkijk. Het zal nog enige tijd
duren voordat duidelijk is welke gevolgen corona heeft voor de zorgvraag op korte en lange termijn. Daarbij
komt dat een nieuw kabinet zich zal buigen over de tekorten die gemeenten ondervinden op de jeugdhulp en
wat er gebeurt met het Wmo-abonnementstarief. Daarnaast is de nieuwe inkoop voor maatwerkvoorzieningen
vanaf 2022 inmiddels gestart. Tenslotte hebben door corona de sturingsmaatregelen vertraging opgelopen.
De effecten van al deze punten kunnen grote invloed hebben op de toekomstige kosten en de beschikbare
middelen. Voorlopig houden we daarom vast aan de doorkijk die we in de perspectiefnota 2021 hebben
gemaakt, waarin ook de maatregelen uit ‘Doorpakken sturen in het sociaal domein’ zijn opgenomen. Rekening
houdend met de laatste stand van de rijksmiddelen (maartcirculaire 2021) geeft dit het volgende voorlopige
beeld voor de komende jaren:

WMO
PGB's
Jeugdhulp
Algemene voorzieningen
Uitvoeringsplan
Inburgering
Uitvoeringskosten
Rente en afschrijving
Eigen bijdrage
Overige
Saldo programma

2021
10.453
785
10.065
1.642
875
337
4.159
3
-445
-2
27.872

2022
10.348
785
9.192
1.632
875
337
4.159
3
-445
-2
26.884

2023
10.348
785
9.192
1.632

2024
10.348
785
9.192
1.632

337
4.159
3
-445
-2
26.009

337
4.159
3
-445
-2
26.009

Rijksmiddelen
Eigen middelen (van oudsher)
Saldo dekkingsmiddelen

23.918
2.684
26.602

24.011
2.684
26.695

23.314
2.684
25.998

23.306
2.684
25.990
13

Saldo

-1.270

-189

-11

-19

Dekking uitvoeringsplan uit reserve
Saldo uit reserve nadelen decentralisaties
Dekking via reserves

-875
-395
-1.270

-875
686
-189

0
-11
-11

0
-19
-19

3.601

3.206

3.892

3.881

3.206

3.892

3.881

3.862

Beschikbaar in reserve nadelen decentralisaties per 1
januari
Beschikbaar reserve nadelen decentralisaties per 31
december

Hoewel er nog genoeg risico’s en uitdagingen zijn, blijkt hieruit dat we binnen het programma ‘Zorg voor wie dat
nodig heeft’ op de goede weg zijn.
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HOOFDSTUK 3
BEELD ZORGTOEWIJZINGEN
DE GEMEENTE IS VANUIT DE JEUGDWET EN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) VERANTWOORDELIJK
VOOR DE ZORG. TOEWIJZINGEN NAAR MAATWERKVOORZIENINGEN WORDEN NIET ALLEEN GEDAAN DOOR
VOORMEKAAR, MAAR OOK DOOR HUISARTSEN EN GECERTIFICEERDE INSTELLINGEN. IN DIT HOOFDSTUK VINDT U EEN
OVERZICHT VAN HET AANTAL INWONERS EN DE KOSTEN PER MAATWERKVOORZIENINGEN. ER IS EEN OVERZICHT
GEGEVEN VAN DE KOSTEN PER SOORT EN DAARNAAST EEN UITSPLITSING GEMAAKT OP KERNNIVEAU.

3.1

KOSTEN EN AANTALLEN WMO EN JEUGDHULP 2020

In onderstaande tabellen vindt u een overzicht van de kosten en aantal cliënten per soort van Wmo en
Jeugdhulp in 2020, alsmede gemiddelde kosten per cliënt. Deze cijfers zijn gebaseerd op declaraties van
zorgaanbieders die we tot begin april 2021 hebben ontvangen over 2020. Deze cijfers zijn exclusief de betaalde
bedragen aan zorgaanbieders uit hoofde van de landelijke continuïteitsregeling voor het compenseren van niet
geleverde-zorg.

Zorg in natura
Wmo

Jeugdzorg

Soort zorg

Aantal
unieke
cliënten
403

421.359

1.046

40 Persoonlijke verzorging

02 Woonvoorzieningen

107

243.309

2.274

03 Rolstoelen

264

263.183

997

1.353 3.303.426

07 Dagbesteding
10 Begeleiding Individueel

01 Vervoersvoorzieningen

04 Huishoudelijke Verzorging

12 Persoonlijke Verzorging
13 Verblijf Tijdelijk
20 Ondersteuning Thuis

Kosten Kosten/
client

Aantal
unieke
cliënten
5

Kosten

Kosten/
client

23.492

4.698

41 Dagbehandeling

88

513.223

5.832

42 Vervoerdiensten

24

27.677

1.153

2.442

43 Jeugdhulp verblijf (incl.)

70

3.609.232

51.560

263 1.288.049

4.898

44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

545 2.407.274

4.417

45 Jeugdhulp ambulant

2.591

46 Jeugdhulp crisis

13

33.686

1

973

973

553 1.530.595

2.768

Soort zorg

79

652.253

8.256

593

3.052.966

5.148

8

95.219

11.902

47 Jeugdreclassering

22

123.213

5.601

48 Jeugdbescherming

113

710.815

6.290

53 Kindergeneeskunde
54 Jeugd-ggz

46

14.095

306

457

1.508.392

3.301

9

81.833

9.093

1.0581

10.412.410

9.842

55 Landelijk ingekochte zorg
2.5132

Totaal

9.491.855

3.777

Zorg in natura 2020

Wmo
Aantal
cliënten
596

Eibergen/Rekken
Neede/Rietmolen/Noordijk
Ruurlo

418

Kern
Borculo/Geesteren/Gelselaar/Haarlo/Beltrum

Buiten
Totaal

Berkelland3

Totaal

Kosten

Jeugdzorg

2.079.353

Kosten/
client
3.489

Aantal
cliënten
259

2.001.922

790

3.117.533

3.946

322

2.602.517

8.082

636

2.517.656

3.959

235

2.809.147

11.954

1.608.312

3.848

175

872.518

4.986

67

2.126.305

31.736

1.058 10.412.410

9.842

73

169.003

2.315

2.513

9.491.855

3.777

Kosten

Kosten/
client
7.729

2

Doordat cliënten meerdere voorzieningen kunnen hebben is het totaal aantal lager dan de telling van de individuele
onderdelen.
3
Bij Wmo gaat het om cliënten die inmiddels zijn verhuisd buiten de gemeente; voor jeugdhulp om cliënten die op
grond van het huidige woonplaatsbeginsel onder de verantwoordelijkheid van Berkelland vallen, maar daar buiten
woonachtig zijn, bijvoorbeeld in een instelling.
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PGB’s
Bestedingen PGB budget 2020 via SVB

Aantal cliënten

Bedrag in €

Wmo (HH)

67

€ 133.046

Wmo (Begeleiding)

48

€ 310.364

Jeugdwet

48

€ 307.188

1604

€ 750.597

Totaal
PGB’s 2020

Wmo HH

WMO BG

Aantal
cliënten

Kosten

Borculo/Geest./Gelsel./Haarlo/Beltr.

17

32.756

1.927

Eibergen/Rekken

15

28.941

Neede/Rietmolen/Noordijk

29

Ruurlo
Buiten Berkelland

Kern

Totaal

3.2

Kosten/ Aantal
client cliënten
8

Kosten

Jeugdwet
Kosten/ Aantal
client cliënten

Kosten/
client

67.684

8.460

41.515

5.189

1.929

19 127.778

6.725

18 117.581

6.532

61.278

2.113

16 121.901

7.619

19 114.595

6.031

3

6.874

2.291

3

3.197

1.066

67 133.046

1.986

5

19.170

3.834

48 310.364

6.466

8

Kosten

3

7.328

2.443

48 307.188

6.400

NADERE DETAILLERING EN ANALYSE KOSTEN EN AANTALLEN WMO EN JEUGDHULP 2020

Wmo
De grootste posten binnen de Wmo bestaan uit Huishoudelijke Verzorging en Ondersteuning Thuis en daarnaast
de nieuwe taken die de gemeente sinds 2015 uitvoert als dagbesteding, begeleiding, persoonlijke verzorging en
kort verblijf.
Wmo
Soort zorg (in natura)
04 Huishoudelijke Verzorging
20 Ondersteuning Thuis
Totaal

2018

2019

Aantal unieke
Kosten Aantal unieke
cliënten
cliënten
608 1.806.374
796

2020
Kosten
2.182.509

Aantal unieke
cliënten
1.353

Kosten
3.303.426

575 1.724.705

735

2.450.780

553

1.530.595

1.091 3.531.079

1.461

4.633.289

1.608

4.834.021

Het verloop van Huishoudelijke Verzorging en Ondersteuning Thuis vanaf 2018 laat een stijging van het aantal
cliënten zien. De belangrijkste reden hiervoor is de invoering van het abonnementstarief. Tegelijkertijd dalen de
gemiddelde kosten per cliënt licht. Hoewel het te vroeg is om conclusies te trekken, zou dit een logisch gevolg
kunnen zijn van de hantering van het nieuwe normenkader.

4

Doordat cliënten meerdere voorzieningen kunnen hebben is het totaal aantal lager dan de telling van de individuele
onderdelen.
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2020-10
2020-11
2020-12
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2019-1
2019-2
2019-3
2019-4
2019-5
2019-6
2019-7
2019-8
2019-9
2019-10
2019-11
2019-12
2019-13

0

kosten per periode

aantal unieke clienten

Lineair (aantal unieke clienten)

Lineair (gemiddelde kosten per client)

gemiddelde kosten per client

2018

WMO
Soort zorg (in natura)
07 Dagbesteding

Aantal unieke
cliënten
281

Kosten per periode in euro

450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

1.400

2018-1
2018-2
2018-3
2018-4
2018-5
2018-6
2018-7
2018-8
2018-9
2018-10
2018-11
2018-12
2018-13

Aantal clienten (blauwe lijn)
en gemiddelde kosten/client in euro (oranje lijn)

Huishoudelijke verzorging en Ondersteuning thuis samen
1.600

2019

2020

Kosten Aantal unieke
cliënten
1.790.933
286

Kosten Aantal unieke
cliënten
1.750.343
263

Kosten
1.288.049

10 Begeleiding Individueel

441

2.053.249

472

2.267.375

545

2.407.274

12 Persoonlijke Verzorging

2

10.526

4

10.002

13

33.686

13 Verblijf Tijdelijk
Totaal

3

1.602

6

19.814

1

973

637

3.856.311

674

4.047.534

731

3.729.983

De totale kosten voor deze nieuwe Wmo-taken zijn in 2020 gedaald, ondanks de verhoging van de tarieven en
ondanks een stijging van het aantal cliënten. Voor een deel komt dit door de lockdown in het voorjaar, waardoor
bepaalde zorg niet geleverd kon worden. Daardoor zien we een daling op de kosten van de geleverde zorg, maar
aanbieders zijn hier wel voor gecompenseerd. Die kosten komen voor onze rekening, maar zijn niet opgenomen
in dit hoofdstuk, omdat deze kosten niet tot individuele cliënten terug te voeren zijn. Het aantal cliënten voor de
nieuwe zorgtaken binnen de Wmo stijgt sinds 2018 licht, terwijl de gemiddelde kosten ook hier langzaam dalen.
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150.000
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Kosten per periode in euro
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0
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2019-8
2019-9
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2019-13

0
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2018-2
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2018-4
2018-5
2018-6
2018-7
2018-8
2018-9
2018-10
2018-11
2018-12
2018-13

Aantal clienten (blauwe lijn)
en gemiddelde kosten/client in euro (oranje lijn)

Begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging en kort verblijf
800

kosten per periode

aantal unieke clienten

Lineair (aantal unieke clienten)

Lineair (gemiddelde kosten per client)

gemiddelde kosten per client
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Het verloop van de gemiddelde maandelijkse kosten van de 4 grootste Wmo-zorgsoorten is sinds 2017 als volgt:
Gemiddelde maandelijkse kosten 4 grootste WMO-zorgsoorten
300000
Gemiddeld 2017

200000

Gemiddeld 2018
100000

Gemiddeld 2019

0

Gemiddeld 2020
Huishoudelijke Hulp

Ondersteuning Thuis

Dagbesteding

Begeleiding

De stijging van de Huishoudelijke Hulp in 2020 valt redelijk weg tegen de daling op Ondersteuning Thuis. De
daling van de kosten van dagbesteding komt voor een deel door de eerste corona-lockdown. De stijging van
individuele begeleiding wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een toename van het aantal cliënten.

Jeugdhulp
De kosten van Jeugdhulp blijven stijgen, terwijl het aantal cliënten op lange termijn redelijk stabiel blijft. In 2020
komt dit voor een groot deel door de kosten van jeugdhulp met verblijf.
Jeugd
Soort zorg (in natura)

40 Persoonlijke verzorging
41 Dagbehandeling

2018

2019

Aantal unieke
cliënten
5

Kosten

104

2020
Kosten

9.201

Aantal unieke
cliënten
8

Kosten

19.223

Aantal unieke
cliënten
5

718.259

100

591.446

88

513.223

23.492

42 Vervoerdiensten

27

14.326

28

24.546

24

27.677

43 Jeugdhulp verblijf (incl.)

56

3.031.891

67

3.069.405

70

3.609.232

44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

79

666.601

86

681.333

79

652.253

562

2.822.957

608

2.955.425

593

3.052.966

8

113.826

9

44.356

8

95.219

45 Jeugdhulp ambulant
46 Jeugdhulp crisis
47 Jeugdreclassering

15

79.851

16

73.287

22

123.213

48 Jeugdbescherming

87

475.997

97

579.255

113

710.815

1

2.818

49 Activ. prev. just. kader
53 Kindergeneeskunde
54 Jeugd-ggz
55 Landelijk ingekochte zorg
Totaal

56

21.756

65

28.409

46

14.095

438

1.440.714

495

1.719.106

457

1.508.392

11

35.989

11

96.021

9

81.833

9.434.186

1.0904

9.881.812

1.0584

10.412.410

1.0045

Sinds 2018 is het aantal cliënten redelijk stabiel, maar stijgen de kosten per cliënt licht. Voor een deel komt dit
door reguliere indexeringen van tarieven, maar ook doordat meer zorg is geleverd.

5

Doordat cliënten meerdere voorzieningen kunnen hebben is het totaal aantal lager dan de telling van de individuele
onderdelen.
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Jeugdzorg totaal
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Het verloop van de gemiddelde maandelijkse kosten van de 6 grootste jeugdzorgsoorten is sinds 2017 als volgt:
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OVERZICHT TELEFONISCH CONTACT INWONERS MET VOORMEKAAR
aantal gesprekken

Aantal meldingen

Wel gesprek geen melding

2018

7086

1854

5232

2019

7719

1792

5927

2082

5755

2020
7837
(EXCLUSIEF DIRECT CONTACT MET VMK REGISSEUR)

In bovenstaande tabel is het aantal telefonische contactmomenten met inwoners weergegeven. Als een
telefoongesprek leidt tot een melding, volgt er een keukentafelgesprek. Wanneer er geen melding volgt,
betekent dit dat door het telefonisch contact de inwoner ondersteund is in, of begeleid naar, het vinden van de
juiste voorliggende voorziening, gebruik van een algemene voorziening of is verwezen naar een andere
organisatie.
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HOOFDSTUK 4
INZET VAN HET UITVOERINGSPROGRAMMA
IN 2018 ZIJN WIJ GESTART MET HET UITVOERINGSPROGRAMMA ‘SAMEN DENKEN, SAMEN DOEN’. DIT
UITVOERINGSPROGRAMMA IS TOT STAND GEKOMEN VANUIT DE BEHOEFTE VAN INWONERS EN PROFESSIONALS. HET
VALT ONDER HET PROGRAMMA ‘ZORG VOOR WIE DAT NODIG HEEFT’, MAAR OMVAT, OM ONZE INTEGRALE AANPAK
TE STIMULEREN, OOK PROJECTEN VANUIT DE PARTICIPATIEWET.
HET UITVOERINGSPROGRAMMA ZET IN OP HET REALISEREN VAN MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN IN HET SOCIAAL
DOMEIN, MET ALS DOEL EEN STRUCTURELE BIJDRAGE TE LEVEREN AAN EEN BETERE DIENSTVERLENING EN/OF
KOSTENVERLAGING AAN ONZE INWONERS. IN DIT HOOFDSTUK EVALUEREN WIJ HET UITVOERINGSPROGRAMMA.

In het uitvoeringsprogramma werken we met de volgende zes thema’s:
• thema 1: werken vanuit de bedoeling
• thema 2: meedoen
• thema 3: veilig thuis en in de buurt
• thema 4: armoede
• thema 5: gezonde leefstijl
• thema 6: mantelzorg
In de verantwoordingsrapportage over 2019 zijn de maatschappelijke effecten en succesfactoren benoemd en is
een nulmeting en zo mogelijk een 1-meting gegeven met een aantal indicatoren. Elk thema beoogt één of
meerdere maatschappelijke effecten te sorteren waarbij succesfactoren geformuleerd zijn. Succesfactoren zijn
activiteiten en processen die volgens ons nodig zijn om doelstellingen te realiseren en een bijdrage te leveren
aan de maatschappelijke effecten. Een aantal succesfactoren komt bij verschillende thema’s terug. Vervolgens
zijn de maatschappelijke effecten op onderdelen meetbaar gemaakt met indicatoren.
In deze rapportage evalueren we de inzet van de projecten die in het kader van het uitvoeringsprogramma zijn
gestart. We maken aan de hand van deze evaluatie een afweging wat we wel en niet uit het
uitvoeringsprogramma in 2022 willen voortzetten. De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt:
• per thema volgt, naast de eerder genoemde maatschappelijke effecten en succesfactoren, een beknopt
overzicht van de behaalde resultaten en conclusies;
• deze worden samengevat in overkoepelende conclusies, waarin ook de samenhang tussen de
verschillende projecten naar voren komt;
• daarna volgt een financieel overzicht van de benodigde middelen en de vervolgstappen in de projecten;

•

•

4.1

in bijlage 1 staat een overzicht van de indicatoren, zowel de 0-meting als de verdere metingen. Deze zijn
aangevuld met de indicatoren die voortkomen uit de beleidsindicatoren die voortkomen uit de
monitoring van het beleidskader preventie.
in bijlage 2 staat een overzicht van alle projecten uit het uitvoeringsprogramma. In een aantal gevallen
zijn ook relevante bijlagen per project toegevoegd (genummerd naar projectletter).

THEMA 1: WERKEN VANUIT DE BEDOELING

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

1. Inwoners worden in hun eigen leefomgeving effectief en efficiënt geholpen met hun (hulp)vraag.
2. Er wordt door alle netwerkpartners gewerkt ‘vanuit de bedoeling’. Daaronder vallen gemeente, inwoners,
maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en zorgverleners.
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SUCCESFACTOREN

In het kader van professioneel samenwerken, willen wij meer vanuit vertrouwen gaan samenwerken. Om dit te
bereiken, werken we volgens de methodiek ‘werken vanuit de bedoeling’. Wij streven naar een zo groot
mogelijke bekendheid van deze werkmethodiek bij onze samenwerkingspartners. Om dat te bereiken is het van
belang dat partners in het sociaal domein elkaar kennen, snel weten te vinden en constructief samenwerken. Wij
streven er naar dat inwoners adequaat en efficiënt toegeleid worden naar de juiste hulp, uitgaande van hun
eigen kracht. De verordeningen binnen de gemeente Berkelland ondersteunen deze dienstverlening en het
werken vanuit de bedoeling. Er is sprake van één gezin, één plan, één regisseur. Rollen en verantwoordelijkheden
moeten eenduidig helder zijn bij alle partijen. Aandachtspunt blijft dat we weten hoe en wanneer gegevens
gedeeld en verwerkt mogen worden.
BEHAALDE RESULTATEN

-

-

-

Ons uitgangspunt ‘werken vanuit de bedoeling’ is de basis voor ons plan ‘Doorpakken sturen in het sociaal
domein’, om het sociaal domein steeds verder te transformeren.
Er is een uitvoeringsvisie gemaakt waarin de visie en werkwijze van Voormekaar is vastgesteld.
De verordening Sociaal Domein, waarin een groot aantal verordeningen is samengekomen en in begrijpelijke
taal is geformuleerd, is vastgesteld.
De medewerkers van Voormekaar en van de SDOA zijn geschoold in het werken vanuit de omgekeerde
toets.
De businesscase ‘Werken vanuit de bedoeling’ is gereed. De businesscase bestaat uit een visual harvest
(tekening) en een uitgeschreven verhaallijn in boekvorm. De concrete uitwerking hiervan is bijgevoegd als
visual harvest en casusbeschrijving (zie bijlage 2.A).
Er is een ontwikkelteam opgericht dat zich richt op het project ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Door
maandelijkse casuïstiekbesprekingen zijn 24 inwoners/huishoudens beter geholpen en hebben we kunnen
voorkomen dat problemen groter werden.
‘Werken vanuit de bedoeling’ is onderdeel van ‘Samen aan het stuur’.
De Berkellandwijzer (digitale sociale kaart) is ontwikkeld en geïmplementeerd.

CONCLUSIE

Werken vanuit de bedoeling is écht onderdeel geworden van de denk- en werkwijze in het sociaal domein in de
gemeente Berkelland. De verordening sociaal domein, het gebruik van de omgekeerde toets en de
uitvoeringsvisie zijn hier concrete voorbeelden van. Het scholingstraject draagt bij aan de ontwikkeling van de
veranderde denk- en werkwijze van de medewerkers. De Voormekaar teams en de uitvoerende medewerkers
van de SDOA werken samen aan complexe casuïstiek. Het gedachtegoed van Ondersteuning Thuis is een
invulling van ‘Werken vanuit de bedoeling’ en wordt door veel partners beschouwd als een meerwaarde.
Met de implementatie van de Berkellandwijzer zijn (professionele) partners in het sociaal domein beter in beeld
en kunnen inwoners en professionals elkaar sneller vinden. We verwachten dat organisaties die het
voorliggende veld vertegenwoordigen gemakkelijker worden gevonden, omdat alles op 1 centrale plek terug te
vinden is.

4.2

THEMA 2: MEEDOEN

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

1. (Kwetsbare) inwoners ontwikkelen zich verder door participatie en krijgen waar nodig daar passende
ondersteuning bij.
2. Alle inwoners van de gemeente Berkelland tellen en doen mee.
SUCCESFACTOREN

Meedoen aan de samenleving kan op veel manieren. Wij vinden het belangrijk dat meer inwoners in de
gemeente Berkelland (blijvend) participeren in de vorm van onderwijs, vrijwilligerswerk of op de arbeidsmarkt.
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Hiervoor willen we deze inwoners bereiken en activeren. Het is daarom belangrijk dat partners in het sociaal
domein elkaar kennen en goed samenwerken.
We willen graag dat jongeren in elke kern meer mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen en dat in elke kern
inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt mee kunnen doen. Herkenbare en benaderbare
ontmoetingsplekken kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
Randvoorwaarden om mee te kunnen (blijven) doen, zijn onder andere de toegankelijkheid van voorzieningen/
regelingen voor mensen met een laag inkomen en een dekkend en betaalbaar aanbod van
vervoersvoorzieningen.
BEHAALDE RESULTATEN

-

-

-

-

-

Inventarisatie van de behoeften en bestaande sociale activiteiten met locaties is gerealiseerd. De definitie/
kaders voor een Multifunctionele Ontmoetings Plek (MOP) is/zijn geformuleerd.
Platform Vrijwilligers is opgestart met de inzet van een kwartiermaker.
Het project ‘dementievriendelijke gemeente Berkelland’ is eind 2020 afgerond. Op lokaal niveau verandert
de projectgroep ‘dementie Berkelland’ in de werkgroep ‘Ouderen’ en regionaal blijft het op de agenda van
het samenwerkingsverband Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek. De aandacht voor dementie en
de opgebouwde kennis en samenwerking wordt daarmee nog beter ingebed en geborgd in de
ondersteuning van (kwetsbare) ouderen.
De meedoenapplicatie is geïmplementeerd en opgestart.
Er zijn Jimmy locaties gerealiseerd in Borculo en Neede. Jimmy’s is in 2020 geëvalueerd; de aanbevelingen
zijn verwerkt in het eigen jaarplan 2021.
In de zomer van 2020 is vanuit de landelijke subsidie Jeugd aan Zet – voor jongeren in Coronatijd – door
Jimmy’s (samen met onder meer Stichting Buiten de school, het onderwijs, de Sport Federatie Berkelland en
de Berkellandse Uitdaging) een programma met voornamelijk offline activiteiten neergezet.
In de zomer van 2020 heeft opnieuw een Zomertoer plaatsgevonden met sportieve en culturele activiteiten
voor alle kinderen vanaf 6 jaar. Voor het eerst was het aanbod (van bijvoorbeeld verenigingen, Jimmy’s en
de combinatiefunctionarissen sport en cultuur) breed gedeeld via de website van sjorssportief.nl.
Onderzoek naar vrijwilligersvervoer en de visie op vervoer zijn afgerond en bestuurlijk vastgesteld. In de
visie op vervoer worden de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen duidelijk.
Vrijwilligersvervoer in Berkelland is een aanvulling op het reguliere, dekkend vervoersaanbod in de
gemeente.
Om jongeren vanaf 16 jaar (met jeugdhulp en/of geen startkwalificatie) te ondersteunen bij hun
toekomstplannen zijn korte lijntjes gerealiseerd tussen Jouw Unit (SDOA), Jimmy’s, het RMC en Voormekaar.

CONCLUSIE

We zijn tevreden met de stappen die we op het thema Meedoen hebben gezet. We zien dat we met projecten
als de Jimmys in Berkelland het verschil kunnen maken voor de toekomst van vele jongeren. Het project
dementievriendelijke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er meer begrip is voor dementie in Berkelland: er zijn
nieuwe initiatieven ontstaan gericht op het mee kunnen doen, het verbeteren van lokale informatie en het
stimuleren van bewegen voor mensen met dementie.
Op een aantal projecten zijn we nog niet zo ver als we willen zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ontwikkeling
van de Multifunctionele Ontmoetings Plekken (MOP). Er zijn voorbereidingen getroffen om te komen tot een
dorpskamer in Neede of Eibergen. Ook wordt de realisatie van een MOP meegenomen in het project Campus De
Wildbaan in Borculo. Bij het Platform Vrijwilligers is vertraging ontstaan door de coronacrisis. Naar verwachting
krijgt het delen van kennis en kunde verder vorm als het online platform (medio dit jaar) klaar is.
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4.3

THEMA 3: VEILIG THUIS EN IN DE BUURT

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

1. Inwoners worden in hun eigen leefomgeving effectief en efficiënt geholpen met hun (hulp)vraag.
2. Inwoners voelen zich veilig in hun eigen leefomgeving.
3. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich en groeien op in een veilige leefomgeving.
SUCCESFACTOREN

Wij streven er naar dat onze inwoners veilig en vitaal kunnen opgroeien, leven, werken en wonen. Als inwoners
onveilige situaties herkennen en signaleren, willen wij graag dat inwoners en partners weten waar zij hierover
een melding kunnen doen. Signalen van onveiligheid komen daardoor bij de juiste persoon terecht. Om dat te
bereiken is het van belang dat partners in het sociaal domein elkaar kennen, snel weten te vinden en constructief
samenwerken. Wij streven er naar dat inwoners adequaat en efficiënt toegeleid worden naar de juiste,
(in)formele hulp, vanuit de gedachte dat inwoners worden ondersteund uitgaande van hun eigen kracht.
Leefbare kernen kunnen hieraan bijdragen. Aandachtspunt blijft dat we weten hoe en wanneer gegevens gedeeld
en verwerkt mogen worden.
BEHAALDE RESULTATEN

-

-

-

-

-

-

Ieder Voormekaar team heeft een aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen
met Veilig Thuis en andere partners geven zij uitvoering aan het lokale actieplan. Veilig Thuis is niet alleen
partner bij casuïstiek, op tactisch niveau vindt regulier overleg plaats.
Sinds september 2020 loopt er een pilot Scheidingsloket in de gemeente Berkelland (onder de vlag van het
Preventie Platform Jeugd). Bij dit online loket kunnen inwoners terecht met hun vragen over
echtscheidingen om te voorkomen dat kinderen door echtscheiding in de knel komen.
Voor de meeste andere activiteiten en trainingen van het Preventie Platform Jeugd is het gelukt om deze in
2020 om te zetten naar een digitale variant. Vanuit Berkelland hebben bijvoorbeeld 137 inwoners
deelgenomen aan de activiteiten van de Maand van de opvoeding; 21 kinderen aan de
weerbaarheidstraining; 15 ouders aan de cursus ‘Omgaan met pubers’; 3 ouderparen aan ‘Ouderteam’; 4
kinderen aan de training ‘Kind In Een Scheiding’. Verder is de website uitgebreid en meer toegankelijk
gemaakt. Van maart tot en met december 2020 zijn 5258 bezoekers geregistreerd.
Het project Inhuis Steungezinnen heeft in 2019 drie en in 2020 vier koppelingen tot stand gebracht tussen
vraaggezinnen en steungezinnen in Berkelland. Met deze waardevolle matches wordt de kracht en ervaring
van andere ouders/opvoeders (tijdelijk) ingezet en is er niet meer of extra hulpverlening nodig.
Er loopt een samenwerking met Praktijk Ondersteuners Huisartsenzorg-jeugd (POH-Jeugd) met de
huisartsen in Eibergen, Borculo, Beltrum en Ruurlo.
De campagne ‘Heerlijk thuis in huis’, bedoeld om inwoners bewust te maken van de mogelijkheden om
langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, is opgezet en loopt nog, in samenwerking met de partijen
ProWonen, VerduurSaam energieloket, Kruiswerk Achterhoek en Zlimthuis. Vrijwillige Wooncoaches voeren
woongeluk gesprekken.
Het Meldpunt niet-acute zorg is opgericht.
Om ongewenste zwangerschappen bij kwetsbare inwoners te voorkomen, doet Berkelland mee aan het
landelijke programma ‘Nu niet zwanger’. De eerste aandachtsfunctionarissen van partners van het Preventie
Platform Jeugd en zorgaanbieders zijn geschoold. In 2021 worden twee medewerkers van Voormekaar
geschoold als aandachtsfunctionaris.

CONCLUSIE

Het bekende Afrikaanse gezegde ‘it takes a whole village to raise a child’ is erg passend voor de wijze waarop wij
met elkaar het goede willen doen voor de volwassenen van de toekomst. Met organisaties, betrokkenen,
zorgprofessionals en als gemeente zijn we enorm gedreven om zo vroeg mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zoveel
mogelijk werkend vanuit de sociale basis er voor onze jeugd te kunnen zijn. We zetten dan ook volop in op
preventie en investeren in voorzieningen die dichtbij huis laagdrempelig toegankelijk zijn voor jeugdigen en hun
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ouders/verzorgers. Samen betekent ook dat we een beroep doen op de naoberkracht en de kennis en kunde van
buurtbewoners en andere ouders/opvoeders die iets kunnen en willen betekenen voor onze jeugd. Zo werken
we met elkaar aan een sterke sociale basis in buurten en wijken: inwoners die naar elkaar omzien en daarbij
worden gefaciliteerd in de vorm van algemene of collectieve voorzieningen. Om dit vast te houden en te
versterken kiezen we ervoor de meeste projecten bij dit thema structureel blijven inzetten.

4.4

THEMA 4: ARMOEDE

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

1. Inwoners van de gemeente Berkelland hebben een gezonde financiële huishouding en krijgen waar nodig
daar passende ondersteuning bij.
SUCCESFACTOREN

Wij streven er naar, uit oogpunt van preventie, om armoede niet te laten ontstaan en daar waar inwoners
armoede ervaren hen hierin te ondersteunen, uitgaande van hun eigen kracht. Er is sprake van een goede
samenwerking tussen Voormekaar en SDOA en één regisseur. Rollen en verantwoordelijkheden moeten voor
iedereen duidelijk zijn. Ook willen wij de keten preventie, armoede en schulden versterken. Er is een goede
digitale infrastructuur waarmee inwoners eenvoudig en snel aanvragen (minima) regelingen kunnen doen. Wij
streven er naar dat inwoners worden geholpen bij het voorkomen van schulden en hun financiën op orde hebben.
Daarvoor is het nodig dat wij de oorzaken van armoede in zicht hebben en oppakken.
BEHAALDE RESULTATEN

-

-

-

Er is deelgenomen aan de pilot Vroegsignalering samen met de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk en de
SDOA. In deze pilot is aandacht besteed aan de oorzaak van de betalingsachterstanden en zijn
voorbereidingen getroffen op de inwerkingtreding van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
Vanaf september 2020 is een medewerker vroegsignalering begonnen. Zij treedt in contact met inwoners.
Per medio november 2020 is gestart met vroegsignalering aan de hand van een regionaal gesloten
convenant.
Het Platform Financieel Gezond Berkelland is opgericht.
De tool ‘check waar je recht op hebt’ is ontwikkeld en in gebruik genomen.
De meedoenregeling volwassenen is ontwikkeld in een samenwerking tussen SDOA en gemeente. De laatste
praktische en beleidsvoorbereidingen worden momenteel getroffen. De verwachting is dat in Q2 de regeling
in wordt genomen.
Het project Lokaal en Wijkgericht werken is succesvol verlopen. De fysieke aanwezigheid van klantmanagers
en inkomensconsulenten van SDOA in de gemeente zorgt dat men elkaar beter kent en sneller opzoekt.

CONCLUSIE

Door de grotere aandacht voor vroegsignalering vanuit de gemeente zien we veel kansen om meer te betekenen
op het gebied van armoede. De inzet van de medewerker vroegsignalering en de verbindingen die zij legt met
betrokken organisaties en Voormekaar maken dat we sneller kunnen signaleren en eerder kunnen
ondersteunen. We verwachten daarmee ook dat uiteindelijk zwaardere inzet van zorg of ondersteuning
voorkomen kan worden.
Er is draagvlak en gedeelde urgentie bij alle betrokken partijen. Wel zien we dat we er nog lang niet zijn en dat er
veel kansen liggen op het gebied van vroegsignalering (bijvoorbeeld in het doorbreken van het taboe op
schulden) en voor schoolverlaters zonder werk en startkwalificatie). We willen daarom meer inzet plegen op de
Gemeentelijke Wet Schuldhulpverlening. Met het overhevelen van uitvoering en beleid rondom
schuldhulpverlening wordt hieraan invulling gegeven.
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4.5

THEMA 5: GEZONDE LEEFSTIJL

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

1. Onze inwoners zijn optimaal vitaal en gezond.
2. Alle inwoners van de gemeente Berkelland tellen en doen mee.
SUCCESFACTOREN

Gezondheid is voor iedereen de basis om makkelijker actief mee te kunnen doen met en in de Berkellandse
samenleving. Wij vinden het belangrijk dat kwetsbare doelgroepen duurzaam deelnemen aan sport en/ of
beweging. Dat bereiken wij onder ander met een vitaal en toekomstbestendig verenigingsleven. Wij
ondersteunen en stimuleren onze inwoners tot een gezonde(re) leefstijl. Om dat te bereiken, willen wij
verenigingen en scholen stimuleren in te zetten op een gezonde leefstijl. Hierdoor streven wij na dat inwoners
meer bekend zijn met, en in staat zijn om, gezonde(re) keuzes te maken. De leefomgeving kan hierin een rol
spelen, bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat er voldoende aanbod is van ontmoetingsplekken en deze bekend
zijn. Op die manier hopen wij dat wij de zelfredzaamheid van onze inwoners behouden en versterken en dat er
minder vaak beroep op dure zorgvoorzieningen wordt gedaan.
Voorzieningen gerelateerd aan sport en cultuur zijn financieel en fysiek toegankelijk voor kwetsbare inwoners.
BEHAALDE RESULTATEN

-

-

-

-

-

Samen met ruim 80 partners is ook het Lokaal Sport- en beweegakkoord ‘Heel Berkelland Beweegt’
opgesteld en ondertekend. Hierin hebben we accenten gelegd die voor Berkelland belangrijk zijn.
Er zijn negen scholen met een gezonde school certificaat. In 2020 is de nieuwe uitvoeringsagenda van het
Regionaal beweeg- en sportakkoord Achterhoek in Beweging van start gegaan.
De Sport Federatie Berkelland is gestart met het project Clubkadercoach (CKC). Hiermee willen we
sportverenigingen ondersteunen bij het aanbieden van passend, nieuw aanbod voor met name kwetsbare
inwoners. De inzet van de CKC helpt de verenigingen inclusiever te worden en zorgt dat een gezonde leefstijl
ook voor kwetsbare inwoners meer toegankelijk wordt. Concreet zijn er met 4 verenigingen trajecten
gestart om aanbod voor nieuwe doelgroepen te gaan ontwikkelen.
Voor het Transformatiefonds sport voor vitale en toekomstbestendige sportaanbieders zijn 14
ontwikkelplannen ingediend. Binnen deze plannen ligt een sterk accent op de open club gedachte.
De Beweegmakelaar is gestart vanuit de combinatiefunctie sport. Naast de individuele aanmeldingen die
binnenkomen, begeleidt zij deelnemers vanuit projecten als de Gecombineerde Leefstijl Interventies,
Cool2Bfit en Sport Werkt richting sport- en beweegactiviteiten.
Welzijn op recept is een project waarbij sociale oplossingen worden ingezet voor mensen die met
psychosociale klachten naar de huisarts gaan. De huisarts verwijst deze patiënten door naar een
welzijnscoach. Gezamenlijk wordt er gezocht naar een passende activiteit. Er is draagvlak onder de
huisartsen en de huisartsenkoepels van twee grote kernen om samen te werken aan ‘Welzijn op recept’. In
de andere kernen worden verkennende gesprekken gevoerd. Daarnaast is er ook vanuit de regio Achterhoek
een regionaal project voor Welzijn op Recept gestart. Hier sluit de gemeente Berkelland ook bij aan.
Het project Cool2B fit, waarmee we gezondheidsachterstanden willen terug dringen, is maar deels
uitgevoerd vanwege de coronamaatregelen. Cool2Bfit dringt gezondheidsachterstanden terug en laat
kinderen (met overgewicht) structureel bewegen. Cool2Bfit wordt zo snel mogelijk weer opgestart, omdat
juist nu de noodzaak groot is.
Nagenoeg alle (buiten)sportaccommodaties zijn rookvrij. Ook in regionaal verband zetten we, met
Achterhoek in Beweging, de kracht van sport en bewegen nog meer centraal als middel voor preventie en
een gezonde leefstijl.

CONCLUSIE

Een gezonde leefstijl is het begin om goed in je vel te zitten en het leven beter aan te kunnen. Dit thema speelt
daarom een grote rol in ons beleid, Vanuit het programma ‘Sport is meer’ en het uitvoeringsprogramma hebben
we dan ook flinke slagen gemaakt.
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Als we het hebben over meedoen, dan zien verenigingen kansen om een grotere maatschappelijke rol te gaan
vervullen. Zij beseffen dat dit noodzakelijk is om op lange termijn toekomstbestendig te worden en blijven. Met
de inzet van de Clubkadercoach en het Transformatiefonds sport kunnen verenigingen deze rol nog beter
oppakken.
Door de inzet van Sport Federatie Berkelland krijgt de samenwerking tussen voorliggende voorzieningen,
Voormekaar en SDOA beter vorm. Het leidt tot meer doorverwijzingen naar het voorliggende veld en draagt
tegelijk bij aan preventie en het voorkomen van zorgvragen.

4.6

THEMA 6: MANTELZORG

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

1. Betrokkenen uit de leefomgeving van mantelzorgers hebben meer oog voor hen en bieden waar nodig
passende ondersteuning.
2. Onze inwoners zijn optimaal vitaal en gezond.
SUCCESFACTOREN

Wij zorgen voor de huidige en toekomstige mantelzorgers in onze gemeente. Bewustwording rondom mantelzorg
bij álle betrokkenen uit de leefomgeving van de mantelzorger (werk, buurt, vrije tijd, school, thuis en zorg) is een
randvoorwaarde voor voldoende (passende) ondersteuning voor mantelzorgers. Daartoe beschikken
mantelzorgers en betrokkenen over de nodige (nieuwe) kennis en vaardigheden. Wij streven hiermee naar
minder (over)belasting bij mantelzorgers. De term mantelzorg is meer bekend bij alle betrokkenen uit de
leefomgeving van de mantelzorger. Dit draagt bij aan de (h)erkenning bij de mantelzorgers. Het is van belang dat
partners in het sociaal domein elkaar kennen en snel weten te vinden.
Wij ondersteunen en stimuleren onze inwoners tot ontspanning en beweging. De leefomgeving kan hierin een rol
spelen.
BEHAALDE RESULTATEN

-

Het Knooppunt Mantelzorg is gerealiseerd. Het Knooppunt Mantelzorg is een gedachtegoed en de
verzamelplek waar vraag en (ondersteunings-)aanbod rondom mantelzorg bij elkaar komt
De campagne ‘Ik zorg’ (een campagne om het personeelstekort in zorg en welzijn terug te dringen) is gestart
in 2020 en gemeente Berkelland sluit hierbij aan.
Gemeente Berkelland is aangesloten bij de landelijke campagne ‘Deel je zorg’, waarbij verhalen van
Berkellandse mantelzorgers zijn gedeeld.
De Voormekaar teams zijn getraind om (over)belasting van mantelzorgers te signaleren.
Het Knooppunt Mantelzorg organiseert maandelijks activiteiten voor jonge mantelzorgers in samenwerking
met de Jimmy’s, Sport Federatie Berkelland, Muziek en Kunstwijs en de bibliotheek.
Er is een signalenkaart ontwikkeld voor docenten om overbelasting bij jonge mantelzorgers tijdig te
herkennen.

CONCLUSIE

Mantelzorgers zijn van groot belang in onze gemeente. Het heeft daarom blijvende prioriteit om mantelzorgers,
en vrijwilligers goed te ondersteunen en om aandacht te vragen voor mantelzorg. Tegelijkertijd worden we
geconfronteerd met uitdagingen vanwege de toenemende zorgvraag en de vergrijzing..
We verwachten dat het komende jaar meer mantelzorgers contact zoeken met Voormekaar, omdat we door
een nieuwe werkwijze bij de aanvraag van een mantelzorgwaardering meer mantelzorgers in beeld hebben en
we er eerder ook voor hen kunnen zijn. Van andere vormen van ondersteuning aan mantelzorgers, zoals
cursussen of hulp in de huishouding, wordt goed gebruik gemaakt. Er is specifiek aandacht geweest voor het
bereiken van jonge mantelzorgers. Er zijn al veel activiteiten ontplooid en uitgevoerd, echter is er door de
coronacrisis ook wat vertraging ontstaan.
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4.7

OVERKOEPELENDE CONCLUSIE UITVOERINGSPROGRAMMA

In de verantwoordingsrapportage van vorig jaar concludeerden we dat we nog niet klaar waren met het
uitvoeringsprogramma. We hadden op een aantal projecten nog niet voldoende voortgang geboekt en omdat er
nog middelen beschikbaar waren, konden we het uitvoeringsprogramma continueren. Dit maakt dat er meer tijd
was om projecten goed te starten en te borgen.
In 2020 kregen we te maken met corona en dat zorgde voor vertraging en andere prioriteitstelling. Veel van
onze aandacht ging naar de continuering van noodzakelijke zorg en ondersteuning beschikbaar, duidelijke
communicatie hierover met zorgaanbieders en inwoners en het omschakelen naar digitaal aanbod of het bieden
van ondersteuning op afstand. Ondanks deze coronacrisis zijn we er in geslaagd om ook grote stappen te nemen
in de belangrijke transformatie van het sociaal domein. We noemen enkele mijlpalen die we met elkaar bereikt
hebben.
Werken vanuit de bedoeling is een breed gedragen manier van werken binnen de gemeente Berkelland.
Relevante kenmerken van deze manier van werken zijn dat het aansluit bij de leefwereld van inwoners, waarbij
zij zelf de regie hebben. De inwoner staat centraal, waarbij maatwerk leidend is. Het draagt bij dat passende
ondersteuning op de juiste plek georganiseerd wordt. Dit zie je bijvoorbeeld terug in gerealiseerde projecten,
zoals Jimmy’s en jongerenwerk, het gedachtegoed van Ondersteuning Thuis, het Platform Financieel Gezond
Berkelland en het Knooppunt Mantelzorg. Een ander voorbeeld is POH-Jeugd die onderdeel is van het netwerk
van scholen en verenigingen en daardoor een totaalbeeld heeft van de behoeften van kind en gezin.
Sport- en culturele verenigingen zijn steeds meer onderdeel van het voorliggende veld en zijn daarmee een
laagdrempelige plek waar inwoners met een (hulp)vraag terecht kunnen. Het is een vorm van preventie om
duurdere zorg op langere termijn te voorkomen. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij de
toekomstbestendigheid van sport- en culturele verenigingen. Het Platform Vrijwilligers faciliteert hierin.
We zien dat onze inwoners voor elkaar klaar staan om te helpen. Deze informele hulp en ondersteuning werkt
preventief. Naast de Berkellandwijzer zijn onze (verwijzende) partners zoals de huisarts, de POH-jeugd en de
scholen, erg belangrijk als basis in het zorglandschap en (informele) aanvullingen op het bestaande zorgaanbod.
Concluderend zijn we dan ook trots op deze mijlpalen en de stappen die we in het uitvoeringsprogramma en
daarmee in het sociaal domein hebben gezet. Het heeft ons de ruimte en middelen gegeven om de
transformatie in het sociaal domein in de versnelling te brengen. Het geeft ons verder een duidelijke richting om
de projecten tot uitvoering te brengen. Wel zien we dat de scope van het uitvoeringsprogramma erg breed was,
waardoor de focus en samenhang tussen de verschillende acties soms werd gemist. Het plan ‘Doorpakken sturen
in het sociaal domein’, dat medio 2020 is opgesteld, heeft ons geholpen om die focus meer aan te brengen. Het
aanbrengen van die focus en het maken van scherpe keuzes aan de voorkant nemen we dan ook mee bij de
totstandkoming van een volgend uitvoeringsprogramma.

4.8

BORGING EN CONTINUERING PROJECTEN

Net als in de vorige verantwoordingsrapportage beschrijven we de projecten en ons beleid waar we op dit
moment een keuze in kunnen maken wat betreft continuering en borging. Voor de al afgesloten en geborgde
projecten die behandeld zijn in de vorige verantwoordingsrapportage wordt de gemaakte afweging niet
herhaald, maar deze projecten komen voor de volledigheid wel terug in de resultaten (zie 4.2 en 4.3 ), het
financiële overzicht en de bijlagen. Voor het uitvoeringsprogramma is 2,5 miljoen euro beschikbaar. Hiervan is
tot 1-3-2021 € 2.435.000 ingezet voor de uitvoering van verschillende projecten en plannen, waarbij er voor een
aantal projecten rekening is gehouden met een uitloop tot uiterlijk 2022. De keuzes die we hierin maken worden
onderstaand toegelicht. Daarna volgt een totaaloverzicht van alle financiële inzet vanaf de start van het
uitvoeringsprogramma tot en met 2022.
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A. PROJECTEN DIE WE TIJDELIJK CONTINUEREN IN 2022

Voor een aantal projecten zijn de resultaten nog niet voldoende om de keuze te maken ze structureel te borgen
in ons beleid. Mede door corona is er vertraging opgelopen. Omdat er nog middelen binnen het
uitvoeringsprogramma beschikbaar zijn, kiezen we er voor deze tijdelijk door te zetten. Het gaat hierbij om de
volgende projecten:
- Mantelzorgknooppunt
- Platform Vrijwilligers inclusief het digitale platform voor vrijwilligers en verenigingen
- MOP (de ontwikkeling van twee dorpskamers en een MOP bij de Wildbaan)
De middelen die hiervoor nodig zijn worden gedekt uit de middelen die hiervoor al gereserveerd zijn uit het
uitvoeringsprogramma.
B.

PROJECTEN DIE WE STRUCTUREEL BORGEN IN ONS BELEID

Een aantal projecten heeft zijn meerwaarde bewezen en willen we structureel inbedden in ons beleid. Het gaat
om de volgende projecten:
- Berkellandwijzer
- POH-Jeugd
- Inhuis Steungezinnen
- Preventie Platform Jeugd
De kosten die gemoeid zijn met deze projecten willen we dekken uit de middelen die hiervoor binnen het
programma beschikbaar zijn en worden daarmee niet als nieuw beleid meegenomen in de Perspectiefnota.
C.

PROJECTEN DIE WE BEEINDIGEN / ANDERSZINS BORGEN

Bij de projecten die behoren onder de Participatiewet is altijd de intentie geweest ze gedurende de pilotperiode
te bekostigen vanuit het uitvoeringsprogramma. Daarna wordt de afweging gemaakt om ze te borgen in het
programma ‘Werken en ondernemen in een sterke regio’. Het gaat hier om de volgende projecten:
- Clubkadercoach (geen middelen nodig), geborgd binnen de reguliere taken van de
combinatiefunctionarissen (programma Sport is meer!)
- Meedoenarrangement: de pilot is nog niet gestart. De kosten voor het eerste jaar zijn gedekt vanuit de
middelen uit het uitvoeringsprogramma. Een evaluatie is in het proces geborgd en wordt separaat aan de
Raad voorgelegd.
- Welzijn op recept (geen structurele middelen nodig)
- Tool Check waar je recht op hebt: inzet gefinancierd tot en met 2022.
- Vroegsignalering (is inmiddels een wettelijke taak van de gemeente).
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Financieel verzicht projecten uitvoeringsprogramma Samen Denken Samen Doen
Project
Totale inzet middelen vanuit
het uitvoeringsprogramma
A. Werken vanuit de bedoeling; Eén Verordening sociaal
€ 27.000
domein
B. Bestaande netwerk sociaal domein herijken
0
C. Berkellandwijzer (inclusief nieuw te ontwikkelen
€ 50.000
platform voor vrijwilligers en verenigingen)
D. Eén gezin, één plan, één regisseur
0
E. Onafhankelijke cliëntondersteuning
0
F. Multifunctionele Ontmoetingsplekken
€ 200.000 (tot en met 2022)
G. Platform Vrijwilligers
H. Dementievriendelijke samenleving
I. Ondersteuning thuis
J. Meedoenapplicatie en meedoenarrangement
K. Jongerenwerk en Jimmy’s
L. Sterk netwerk gericht op preventie
M. Pilot steungezinnen
N. POH-jeugd
O. Heerlijk thuis in huis
P. Meldpunt niet acute zorg
Q. Vroegsignalering
R. Platform Financieel Gezond Berkelland
S. Tool Check waar je recht op hebt
T. Toegang tot schuldhulpverlening
U. Stimuleren van een rookvrije sportomgeving
V. Clubkadercoach
W. Welzijn op recept
X. Preventie Platform Jeugd
Y. Knooppunt Mantelzorg
Z. Kleine projecten (onderzoeken en onvoorzien)
Totaal kosten uitvoeringsprogramma

€ 170.000 (tot en met 2022)
€ 134.000
0
€ 217.000 (pilot eerste jaar)
€ 473.000
0
€ 48.000
€ 398.000
€ 76.000
€ 5.000
€ 13.000
0
€ 17.000 (tot en met 2022)
0
0
€ 110.000
€ 10.000 (tot en met 2022)
€ 109.000
€ 300.000 (tot en met 2022)
€ 78.000 (tot en met 2022)
€ 2.435.000
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1 Bijlage 1 Indicatoren bij de maatschappelijke effecten 2021

BIJLAGE 1

INDICATOREN BIJ DE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

De zes thema’s uit het uitvoeringsprogramma ‘Samen Denken Samen Doen’ kennen maatschappelijke effecten die we op onderdelen door middel van een aantal indicatoren en aan de hand van objectieve, te verifiëren bronnen kunnen meten.
De nulmeting heeft in 2019 plaatsgevonden. In 2020 heeft de 1-meting plaats gevonden. Bronnen die voor deze 1-meting zijn gebruikt, zijn bijvoorbeeld het cliëntervaringsonderzoek (2019) voor Jeugd en Wmo, cijfers van het CBS, het EMOVO
onderzoek van de GGD en jaarverslagen van diverse organisaties. Niet elke indicator wordt jaarlijks gemeten. Dat is de reden dat bij de 1-meting soms lege vlakken te zien zijn. Deze worden bij volgende rapportages steeds zoveel mogelijk
aangevuld. De indicatoren die zijn gebruikt, moeten over een groter aantal jaren worden bijgehouden om daadwerkelijke verschillen te kunnen zien. Tussen één enkel jaar kunnen cijfers namelijk zonder aanwijsbare reden fluctueren, waardoor er
geen conclusie aan te verbinden is. Daarom zijn de uitkomsten van deze indicatoren nu nog niet meegenomen in de evaluatie van het uitvoeringsprogramma.
THEMA 1: WERKEN VANUIT DE BEDOELING

Indicator
Cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo:
tevredenheid inwoners (over
keukentafelgesprek).
Voor jeugd weergave % vaak/ altijd.
Voor Wmo % (helemaal) mee eens.

Nulmeting
JEUGD
Jongeren:
De hulpverleners weten genoeg om mij/mij en mijn kind te
kunnen helpen: 84%
Ik voel mij serieus genomen door de hulpverleners: 85%
Ik word met respect behandeld door de hulpverleners; 91%
Ouders:
De hulpverleners weten genoeg om mij/mij en mijn kind te
kunnen helpen: 84%
Ik voel mij serieus genomen door de hulpverleners: 87%
Ik word met respect behandeld door de hulpverleners: 94%

1-meting
JEUGD (cliëntervaringsonderzoek 2019)
Jongeren:
De hulpverleners weten genoeg om mij/mij en mijn kind te
kunnen helpen: 89%
Ik voel mij serieus genomen door de hulpverleners: 92%
Ik word met respect behandeld door de hulpverleners; 98%
Ouders:
De hulpverleners weten genoeg om mij/mij en mijn kind te
kunnen helpen: 92%
Ik voel mij serieus genomen door de hulpverleners: 96%
Ik word met respect behandeld door de hulpverleners: 97%

2-meting
JEUGD (cliëntervaringsonderzoek 2020)
Jongeren:
De hulpverleners weten genoeg om mij/mij en mijn kind te
kunnen helpen: 84%
Ik voel mij serieus genomen door de hulpverleners: 93%
Ik word met respect behandeld door de hulpverleners; 98%
Ouders:
De hulpverleners weten genoeg om mij/mij en mijn kind te
kunnen helpen: 86%
Ik voel mij serieus genomen door de hulpverleners: 88%
Ik word met respect behandeld door de hulpverleners: 93%

WMO
Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed:
89%
De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag: 88%

WMO (cliëntervaringsonderzoek 2019)
Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed:
91%
De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag: 90%

WMO (cliëntervaringsonderzoek 2020)
Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed:
86%
De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag: 86%

Berkellandwijzer

Nog niet gereed

Gereed.
878 unieke bezoekers in periode 9 dec 2019 – 9 januari 2020

Aantal huishoudens waarvoor maatwerk is
geboden door een samenwerking van VMK en
SDOA

3

4

Over geheel 2020:
3027 gebruikers
5515 sessies
(Bron: Hollandsch Welvaren)
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Nulmeting
Peildatum 1-1-2019:
Werkbaan Oost: 57
Martin's lijstenmakerij: 9
Zozijn: 5
Werkbedrijf Parlijn; 11
Kringloop Warm: 3

1-meting
De aantallen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van de
nulmeting

THEMA 2: MEEDOEN
Indicator
Aantal beschut werk plekken in de kernen

2-meting
Beschut werk; in dienst van gemeente (31-12-2020):
Werkbaan Oost: 46
Martin’s Lijstenmakerij: 11
Zozijn: 6
Werkbedrijf Parlijn: 10
Kringloop Warm: 4
Beschut werk via Slinge Werkt! (01-03-2021):
Camping de Meibeek: 1
Gemeente Berkelland: 1
Klaver4All: 1

Kringloop Drenthen: 1
Martin’s Lijstenmakerij: 6
Schuurman Schoenen: 2
St. Aktief: 1
Supermarkt Camping de Heksenlaak: 1
Werkbaan Oost: 3

Netto arbeidsparticipatie

67,00%

68,8%

Het percentage vroegtijdige schoolverlaters

0,90%

1,05%

Aantallen Jimmy’s, deelnemers aan activiteiten

Maart 2019:
26 Jimmy’s. 1688 jongeren, 48 ouders en 290 andere
volwassenen die in 2018/2019 een bijdrage aan Jimmy’s
leverden en/of aan een activiteit van Jimmy’s deelnamen.
Dit betreft ook de grootschalige opstartactiviteiten zoals
openingen e.d.

Maart 2020:
30 actieve Jimmy’s, 8 stagiaires, 200 jongeren regelmatig bij
Jimmy’s, ongeveer 2000 kinderen en jongeren die
deelnamen aan activiteiten, 60 betrokken (pleeg)ouders,
ruim 500 andere inwoners (waaronder inwonersinitiatieven)
die deelnamen of een bijdrage leverden aan activiteiten.

Aantal jongeren dat is versterkt in hun
persoonlijke ontwikkeling (richting school,
voorkomen schooluitval, werk/zelfstandig
ondernemerschap).
Aantal jongeren waarbij duurdere zorg is
voorkomen of waarbij duurdere zorg is
afgeschaald
Aanwezigheid sociale kaart

Maart 2019: 33

December 2019: 54

Bronnen:
Samenvatting bedrijfsvoering Wbo (31-12-2020)
Administratie P&O (01-03-2021)
67,2% (2019)
Bron: CBS Statline
Op moment van aanvullen is er nog geen informatie over
schooljaar 2019-2020 beschikbaar op:
https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijsalgemeen/leerlingen-en-studenten/prestaties-voortijdigschoolverlaten/vsv-in-de-gemeenten.
Februari 2021:
28 actieve Jimmy’s, 15 stagiaires, 220 jongeren regelmatig
bij Jimmy’s, ± 800 kinderen en jongeren die deelnamen aan
activiteiten (door corona konden er geen grote activiteiten
georganiseerd worden), 85 betrokken (pleeg)ouders, 75
bereikte buurtbewoners in het helpen met boodschappen,
tuintjes en honden tijdens de 1e coronagolf.
Februari 2021: 81

Maart 2019: 3

December 2019: 38

Februari 2021: 57

Er is nog geen sociale kaart aanwezig.

De Berkellandwijzer is gerealiseerd en geïmplementeerd

Percentage eenzame inwoners gemeente
Berkelland

37,40% (matig tot zeer ernstig – bron: GGD
gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016)

Geen actuele cijfers beschikbaar

Aantal deelnemers training ‘Goed omgaan met
dementie’
Aantal sportverenigingen met een aanbod voor
60+-ers
Aantal deelnemers kennistest
samendementievriendelijk
Aantal deelnemers online training gemeente
‘Omgaan met dementie’
Aanbod dagvoorzieningen voor mensen met
dementie
Percentage statushouders dat gebruik maakt
van inburgeringsvoorzieningen
Invulling taakstelling huisvesting statushouders

68

144

112

136

Over geheel 2020:
3027 gebruikers
5515 sessies
Bron: Hollandsch Welvaren
Geen actuele cijfers beschikbaar – de resultaten van de
gezondheidsmonitor 2020 worden naar verwachting medio
juni 2021 gepubliceerd
Is gelijk gebleven in 2020. Vanwege corona zijn er geen
nieuwe trainingen gegeven
136

194

194

Er heeft in 2020 geen kennistest plaatsgevonden
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82

91

20 in regio Achterhoek

40 in regio Achterhoek

40 in regio Achterhoek

71 statushouders volgden in 2018 een inburgeringstraject

X

Taakstelling 2019:

Taakstelling 2019:

22 statushouders zijn bezig met een inburgeringstraject, 54
statushouders hebben dit traject afgerond
Taakstelling 2020:

Achterstand 2018 = 12 statushouders
Eerste helft 2019 = 15 statushouders
Tweede helft 2019 = 15 statushouders
Totaal: 42 statushouders, waarvan 37 gehuisvest in 2019

Achterstand 2018 = 12 statushouders
Eerste helft 2019 = 15 statushouders
Tweede helft 2019 = 15 statushouders
Totaal: 42 statushouders, waarvan 37 gehuisvest in 2019

Achterstand 2019 = 5 statushouders
Eerste helft 2020 = 14 statushouders
Tweede helft 2020 = 17 statushouders
Totaal: 36 statushouders, waarvan 23 gehuisvest in 2020

Verklaring achterstand: er staan een aantal grote gezinnen
op de wachtlijst voor huisvesting. Voor hen is het lastig om
geschikte huisvesting te vinden. Tevens ontstond er in 2020
stagnatie bij het huisvesten door de corona-maatregelen en
er was een oponthoud door vertraagde administratieve
afhandeling door de COA en de IND.
Aantal participatieverklaringen per jaar

6

29 in 2019

28 in 2020

Indicator
Aantal meldingen van professionals en inwoners
bij Veilig Thuis

Nulmeting
In 2017 waren er 105 adviesvragen en 155 meldingen bij
Veilig Thuis. In 18 % van de meldingen is een inwoner de
melder, in 82 % van de gevallen een professional.

1-meting
In 2019 waren er 218 adviesvragen en 137 meldingen bij
Veilig Thuis. Door Veilig Thuis is voor 2019 niet bijgehouden
wat de verdeling was naar melder. (Jaarverslag Veilig Thuis,
2019)

Aantal jongeren dat in beeld is gekomen door de
quickscan gedaan door de regietafel Jongeren
(inzicht in overlastgevende en kwetsbare
jongeren).

35 jongeren in Neede
23 in Borculo
15 in Eibergen in de jaren 2017 / 2018

Aantal deelnemers aan project heerlijk
thuis/langer veilig thuis.
Score van de gemeente Berkelland op
‘woonomgeving’.
Percentage buurtbewoners dat voor elkaar klaar
staat.
Score van gemeente Berkelland op onderdeel
‘Buurt als leefomgeving’.
Aantal kinderen per perceel/product

Project is gestart, cijfers volgen medio 2019

17 in Borculo
Verder veel aandacht voor de individuen uit de eerdere
groepsscans van Eibergen en Neede.
Hulpverlening en/of handhaving ingezet en indien
noodzakelijk opgeschaald naar de Veiligheidskamer.
113 in 2019

2-meting
In de eerste helft van 2020 waren er 151 adviesvragen en 67
meldingen bij Veilig Thuis. Door Veilig Thuis is voor 2020
niet bijgehouden wat de verdeling was naar melder.
(Halfjaarverslag Veilig Thuis 2020, jaarverslag nog niet
beschikbaar).
Er is een groepsscan gemaakt met jongeren die zich over de
hele gemeente ophouden. Deze jongeren komen met name
uit Borculo en Ruurlo. De groepsscan telt 10 jongeren en is
van oktober 2020.

Berkelland scoorde 49 (op een schaal van 0 tot 100) t.o.v. 50
als landelijk gemiddelde (2017)
72% van de inwoners staat klaar voor de ander in
Berkelland, t.o.v. 61% in Nederland
De score in Berkelland is 8,1 t.o.v. 7,95 in Nederland.

Berkelland scoorde 81 (op een schaal van 0 tot 100) t.o.v. 79
als landelijk gemiddelde (2018)
89% van de inwoners staat klaar voor de ander in
Berkelland, t.o.v. 78 % in Nederland
X

8,3 % van de jongeren tot 18 jaar heeft jeugdhulp (eerste
half jaar 2018).
0,8 % van de jongeren tot 18 jaar heeft een
jeugdbeschermingsmaatregel (eerste half jaar 2018).
1,1 % van de jongeren tot 18 jaar woont in een residentiële
voorziening (eerste half jaar 2018)

Aantal Veilig Thuis onderzoeken

18 onderzoeken (2017)

In het eerste halfjaar van 2019 ontvingen 690 jongeren van
0 tot 23 jaar één of meerdere vormen van jeugdhulp in
natura (8,4 %). 635 van hen ontvingen daarbij jeugdhulp
zonder verblijf, en 90 van hen ontvingen daarbij jeugdhulp
met verblijf.
70 jongeren van 0 tot 18 jaar ontvingen één of meerdere
vormen van jeugdbescherming. Bij 40 van hen ging het om
een ondertoezichtstelling, en 25 van hen ontvingen voogdij.
10 jongeren van 12 tot 23 jaar in Berkelland ontvingen
jeugdreclassering.
(bron: CBS)
9 onderzoeken (2019)

Ontwikkelingsachterstand kinderen 0-4 jaar,
ouders van 0-4 jarigen met

9,75% van de 0-4 jarigen
6% van de ouders van 0-4 jarigen met

12,2% van de 0-4 jarigen
4,3% van de ouders van 0-4 jarigen met

THEMA 3: VEILIG THUIS EN IN DE BUURT

68 in 2020, ten gevolge van de coronacrisis is het aantal
deelnemers lager dan verwacht
Geen nieuwe cijfers sinds 2018
Geen nieuwe cijfers sinds 2018
Geen nieuwe cijfers sinds 2018
In het eerste halfjaar van 2020 ontving 8,8 % van de
jongeren van 0 tot 18 jaar één of meerdere vormen van
jeugdhulp. 8,3 % van de jongeren tot 18 jaar kreeg
jeugdhulp met verblijf. 1,1 % kreeg jeugdhulp zonder
verblijf.
1,1 % van de jongeren had te maken met een maatregel van
de jeugdbescherming. 0,3 % van de jongeren tussen 12 en
23 jaar hadden een jeugdreclasseringsmaatregel.
(bron: CBS)
In het 1e half jaar van 2020 zijn er 0 onderzoeken gedaan.
(halfjaarverslag 2020).
Nog geen cijfers over 2020

opvoedingsproblemen.

opvoedingsproblemen (2017)

opvoedingsproblemen (2019)

THEMA 4: ARMOEDE

Indicator
Het aantal gebruikers / bezoekers van de
webapplicatie
meedoenarrangement/minimaregelingen

Nulmeting
De meedoenapplicatie is nog niet gereed

1-meting
De meedoenapplicatie is gereed

Het aantal interventies dat vanuit Schuldhulp Op
Maat en Humanitas thuisadministratie wordt
ingezet

Schuldhulp Op Maat: 100 klanten in behandeling genomen
en 46 interventies afgesloten (2018)

Schuldhulp Op Maat (1-1-2020): 59
Bron: jaarverslag SOM 2019

Humanitas thuisadministratie: 34 interventies (2018)

Het aantal geslaagde (re-integratie) trajecten
richting regulier werk

Instroom: 142 klanten
Uitstroom: 224 klanten

Humanitas thuisadministratie: 39
Bron: Factsheet Thuisadministratie
Instroom : 140
Uitstroom: 161
Bron: jaarrekening SDOA 2019.

Ontwikkeling van inwoners binnen de keten
Meedoen-Participatie en Werk

SDOA deelt klanten in in drie groepen, te weten Meedoen,
Perspectief en Werk.
Cijfers januari 2019:
Meedoen: 209 klanten
Perspectief: 214 klanten
Werk: 136 klanten

Het aantal inwoners met een laag inkomen

SDOA: participatiewet 1-1-2019 : 556.
Collectieve zorgverzekering 2017: 1538
Bijzondere bijstand 2017: 918
Individuele inkomenstoeslag 2017: 245

De resultaten vanuit de pilot integraal werken
SDOA-VMK

Pilot is begin 2019 gestart. Er zijn nog geen resultaten
bekend.

2-meting
Sociaal-culturele en sportieve activiteiten 322 kinderen,
Primair onderwijs 159 kinderen, Voortgezet onderwijs 129
kinderen, Computer 1 kind, Zwemlessen diploma A 15
kinderen. In totaal: 626 (niet unieke) gebruikers.
Sociaal-culturele en sportieve activiteiten 378 kinderen,
Primair onderwijs 187 kinderen, Voortgezet onderwijs 147
kinderen, Computer 1 kind, Zwemlessen diploma A 16
kinderen. In totaal: 729 (niet unieke) bezoekers.
Actuele gegevens zijn nog niet beschikbaar.

Instroom: 169
Uitstroom: 155
Bron: jaarrekening SDOA 2020

Cijfers t/m februari 2020:
Meedoen : 263
Perspectief : 259
Werk: 124
Bron: evaluatie lokaal en wijk- gericht werken.
31-12-2019
Collectieve zorgverzekering 2019: 1.423
Bijzondere bijstand, minimabeleid en individuele
inkomenstoeslag: 968 aanvragen. In 2018 zijn 883
aanvragen ingediend
Bron: jaarrekening 2019 SDOA

Cijfers per 1 januari 2021:
Meedoen: 246
Perspectief: 285
Werk: 128

Van de 750 personen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt voor heel SDOA, zijn 432 klanten actief
geworden. Voor de gemeente Berkelland komt dit neer op
61%. Bij personen die al actief waren is gekeken naar een
uitbreiding van de activiteiten.
De professionals van SDOA en VMK zijn positief over de
intensivering van de samenwerking, zo is naar voren
gekomen in een enquête over de ervaren samenwerking.

Van totaal 706 klanten zijn 636 actief (dat is 97%). Voor
Berkelland komt dit neer op: van de 246 klanten meedoen,
zijn 239 ‘in begeleiding naar participatie’. Dat komt neer op
97%.

1-1-2021
Collectieve zorgverzekering: 224 aanvragen
Bijzondere bijstand: 799 aanvragen
Kindregelingen/minimabeleid: 706 aanvragen
Individuele inkomenstoeslag: 312 aanvragen
Bron: SDOA

THEMA 5: GEZONDE LEEFSTIJL

Indicator

Nulmeting

1-meting

2-meting

Meer (kwetsbare) inwoners voldoen aan
Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen.
(NNGB)
Het aantal Berkellanders dat deelneemt aan een
Gecombineerde LeefstijlInterventie (GLI)

64,4% (19 jaar en ouder) voldoet aan de norm.

48% (19 jaar en ouder) voldoet aan de norm.

48% (19 jaar en ouder) voldoet aan de norm.

0

2019:
13 deelnemers in Eibergen
12 deelnemers in Borculo
10 deelnemers in Neede

Dec 2019 tot mrt 2020:
30 deelnemers in Neede
46 deelnemers in Eibergen
53 deelnemers in Borculo
4e en 5e groepen kunnen starten
Ruurlo en Beltrum zijn ook 2 GLI teams gestart

Het aantal Berkellanders die vanuit een
Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
duurzaam uitstromen naar regulier sport- en
beweegaanbod.

0

2019 gestart: 2 jarig traject dus nu nog geen gegevens.

2020:
Advies en doorverwijzing aan 71 deelnemers
Aantallen die lid zijn geworden en zijn blijven sporten is erg
lastig aan te geven door corona.
Naar schatting zeker de helft (35) in contact gebracht/geleid
naar nieuw aanbod. Een ander groot deel was al sportief
actief en heeft dit voortgezet / uitgebreid. Een klein deel
blijft zelfstandig actief.

% Berkellanders dat lid is van een
sportvereniging.

13.306 mensen zijn lid van een sportvereniging. Dit is 30%
van Berkellandse bevolking.

X

13.916 mensen zijn lid van een sportvereniging. Dit is 30%
van Berkellandse bevolking.

Aantal scholen met ‘gezonde school certificaat’/
Vignet

Basisonderwijs: 2
Voortgezet Onderwijs: 2 (locaties Assink)
Voortgezet Speciaal Onderwijs: 1

2019:
Basisonderwijs: 3 (Kerst zwart, st Joris, Kisveld)
Voortgezet Onderwijs: 3 (Assink 2 locaties en Maxx)
Voortgezet Speciaal Onderwijs: 1 (Korte Dreef)

2020:
Basisonderwijs: 6 (Kerst Zwart, St Joris, Kisveld, Het
Sterrenpalet, De Hofmaat, Wonderwijs)
Voortgezet Onderwijs: 3 (Assink Lyceum Eibergen en
Neede, Maxx)

Op 6 locaties lopen er trajecten tot Gezonde School locaties.

Gezonde School activiteiten/thema’s: 9
(St Joris, Kerst Zwart, De Hofmaat, De Berkel, Klein Borculo,
Staringcollege, Zone College, Assink Lyceum, Het
Sterrenpalet)
Vanwege de coronacrisis heeft Tactus haar focus tijdelijk
moeten verleggen naar meer ambulante begeleiding in het
kader van alcohol- en middelengebruik. In 2021 zullen zij
zich ook weer bezig gaan houden met het creëren van
bewustwording rondom alcohol- en middelengebruik
binnen sportverenigingen.

Aantal verenigingen met ‘gezonde sportkantine’

Bij 2 verenigingen loopt een traject.

2 concrete ‘gezonde sportkantine’ trajecten met
verenigingen. Daarnaast 2 verenigingen een traject met
Tactus gestart rondom preventie alcohol- en
middelengebruik.

Er zijn minder kinderen/jongeren met
overgewicht.

Cijfers 2016-2018:
10% in de leeftijd 3 jaar en 9 maanden
9 % in de leeftijd 5-6 jaar
15% in de leeftijd 9-10 jaar
14% in de leeftijd 12-13 jaar
In 2015 heeft:
27% van de Berkellandse jongeren recent vijf of meer glazen
alcohol gedronken (bingedrinken);
3% van de Berkellandse jongeren recent softdrugs gebruikt;
1% van de Berkellandse jongeren ooit harddrugs gebruikt;

Geen actuele gegevens beschikbaar

Geen actuele gegevens beschikbaar. In 2021 volgt een
nieuwe kindermonitor van de GGD.

Geen actuele gegevens beschikbaar

In 2019 heeft:
30% van de Berkellandse jongeren recent vijf of meer glazen
alcohol gedronken (bingedrinken);
2% van de Berkellandse jongeren recent softdrugs gebruikt;
0% van de Berkellandse jongeren ooit harddrugs gebruikt;

Het alcohol en drugsgebruik onder jongeren is
afgenomen.

1% van de Berkellandse jongeren ooit lachgas gebruikt.
Het aantal klanten van SDOA dat gebruik maakt
van de meedoenregeling ‘Sociaal culturele en
sportieve activiteiten’.
Het aantal statushouders dat deelneemt aan het
project ‘Sport Werkt’ en wordt toe geleid
richting een sport- en beweegaanbieder.

In 2018 hebben 156 klanten (met kinderen) gebruik
gemaakt van de participatieregeling, hieronder vallen
uitgaven voor sport en cultuur.
Aantal 2017-2018:
4 trajecten met in totaal 44 deelnemers.
In 2019 kan een nulmeting voor toeleiding richting sport- en
beweegaanbieders worden gedaan.

2% van de Berkellandse jongeren ooit lachgas gebruikt.
(Middelbare scholieren (2e/4e klassers) Kompas)
In 2019 hebben 160 gezinnen gebruik gemaakt van de
participatieregelingen voor sport en cultuur.

In 2020 hebben 322 kinderen gebruik gemaakt van de
participatieregelingen voor sport en cultuur.

Aantal 2018-2019:
6 trajecten afgerond met 88 deelnemers en 1 nieuw
opgestart met 10 deelnemers.
Toeleiding richting sportaanbieders blijft een uitdaging en
wordt nog niet gerealiseerd.

Aantal 2019/2020:
4 trajecten ‘Op weg naar werk en participatie’ met 30
deelnemers. Exacte toeleiding blijft lastig in kaart te
brengen. Interesse is er wel. Bezig initiatieven en
mogelijkheden zo in te richten dat deelname voor
statushouders en SDOA groep laagdrempeliger wordt
(sportakkoord + meedoen-app)
In 2020 Berkelland in Beweging (Sport Werkt Extra) gestart
met 13 deelnemers. Gestopt uiteindelijk vanwege corona.

Het aantal inwoners dat via het loket of
projecten Uniek Sporten is doorgeleid naar een
sportvereniging.

0

Regionaal project/loket Kies Je Unieke Sport: 35
deelnemers, 15 lid geworden, waarvan 2 uit Berkelland.

Jan- mei 2020:
Regionaal project Uniek sporten en Kies je Unieke sport: 8
aanmeldingen voor de Achterhoek.
Het aanbod aan sportaanbieders en sportcursussen is
regionaal wel uitgebreid. Door corona is er weinig gebruik
van gemaakt.

Aantal deelnemers aan projecten met
betrekking tot valpreventie en ‘walking sports’.

Deelname valpreventie 2018:
70 deelnemers mensen in 4 kernen

Deelname valpreventie 2018-2019:
6 trajecten met 80 deelnemers in 6 kernen

‘Walking sports’
Er zijn in 2019 0 deelnemers.

2 voetbalverenigingen hebben structureel activiteiten
opgezet met circa 7 deelnemers. In totaal circa 14
deelnemers.

Deelname valpreventie 2019-2020:
3 trajecten met 54 deelnemers in 3 kernen.
Maart 2020 zijn de activiteiten stopgezet i.v.m. corona.
Vanaf mei wel coronaproof activiteiten zoals balkontraining
met 395 deelnemers en 500 beweeg tips flyers verspreid.
‘Walking sports’:
Old stars tennis in Borculo (walking tennis) gestart in juli, op
de opening waren +/- 30 deelnemers.
Old stars tafeltennis in Beltrum in voorbereiding. Wegens
corona helaas nog niet gestart.
Old stars voetbal in heel Berkelland is nu volop in
ontwikkeling.

Aantal deelnemers aan wijksportgroepen
senioren

Deelname 2017- 2018:
4 wijksportgroepen met 38 deelnemers

Deelname 2018-2019:
6 wijksportgroepen met 59 deelnemers in 3 kernen

Deelname 2019-2020:
7 wijksportgroepen met 77 deelnemers in 3 kernen.
Maart 2020 zijn de activiteiten stopgezet i.v.m. corona.
Vanaf mei coronaproof activiteiten zoals balkontraining met
395 deelnemers en 500 beweeg tips flyers verspreid

Aantal verenigingen dat inzet op het concept
‘open club’/ ‘vitaal sportpark’.

2 verenigingen hebben hier op ingezet.

4 verenigingen zetten in op het concept ‘Open club’.
Op 4 plaatsen zijn ontwikkelingen richting een vitaal
sportpark. Hieraan zijn +/- 10 verenigingen verbonden.

6 verenigingen zetten in op het concept ‘Open club’.
Op 6 plaatsen zijn ontwikkelingen richting een vitaal
sportpark. Hieraan zijn +/- 29 verenigingen en organisaties
verbonden.

Aantal deelnemers aan project ‘laagdrempelige
beweegvoorziening voor mensen met dementie
en mantelzorgers’.

0

2019:
8 deelnemers

2020:
In de pilot van 20 weken in totaal 8 deelnemers (verdeeld
over 2 dagen). Wegens succes nu voortgezet en bekostigd
door Huisje Noord. Na corona weer opgepakt.
100% (het is een verplichting dat kinderopvanglocaties
rookvrij zijn)

Het percentage rookvrije kinderopvanglocaties*

N.v.t.

N.v.t.

Het aantal rookvrije sportverenigingen*

N.v.t.

N.v.t.
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Het percentage rokers*

N.v.t.

N.v.t.

Het aantal verslavingszorginstellingen dat
rookvrij is*

N.v.t.

N.v.t.

Het aantal gezonde schoolkantines*

N.v.t.

N.v.t.

2% van de middelbare scholieren (2e en 4e klas) rookt
dagelijks, 4% tenminste wekelijks (Jeugdmonitor, 2019)
18% van de jongvolwassenen (16-25 jaar) rookt dagelijks,
27% tenminste wekelijks (Jongvolwassenenmonitor, 2019)
21% van de 19-65 jarigen rookt (wel eens)
(Volwassenenmonitor, 2016).
In Berkelland hebben we te maken met twee
verslavingszorginstellingen. Iriszorg is grotendeels rookvrij.
Naar verwachting zijn de klinieken eind dit jaar rookvrij.
Over Tactus hebben we geen informatie.
Momenteel heeft geen enkele school de gezonde kantine
schaal. Dit moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden. De
scholen die het gehad hebben zijn Het Zone college, Assink
Rekkense weg, VSO Klein Borculo.
Scholen met een gezonde kantine zonder schaal: Zone
College, Staring Beukenlaan, Assink Julianaplein en
Rekkense weg. Assink Parallelweg, Staring Herenlaan en
Maxx zijn bezig met het realiseren van een gezonde kantine.
Scholen met het Vignet Voeding zijn Assink Rekkenseweg, St
Joris Borculo en Wonderwijs. SO Klein Borculo leeft wel de
voorschriften na maar heeft geen vignet. SVO De Korte
dreef doet heel veel op dit thema maar heeft ook geen
vignet.
Watertappunten zijn er op VO Zone college, Assink locaties,
Maxx Neede, BO St Joris en Het Sterrenpallet.
Staring Beukenlaan heeft een alternatief met waterkannen
en flesje in de automaat. Veel basisscholen hebben
wastafels met bekers in de klas.

Het aantal aangemelde scholen voor een
watertappunt*

N.v.t.

N.v.t.

Het aantal sportaanbieders dat laagdrempelig
sportaanbod aanbied om inactieve mensen en
kinderen met (risico op) overgewicht in
beweging te krijgen*

N.v.t.

N.v.t.

6

Het aantal aangemelde locaties waar een
Gezonde School Coördinator actief is*

N.v.t.

N.v.t.

Op 8 basisscholen en 10 VO locaties.
(zonder coördinator, geen subsidie is een voorwaarde)

Het percentage van de PO, VO en MBO-scholen
dat gebruik maakt van het
ondersteuningsaanbod gezonde school*

N.v.t.

N.v.t.

9 gezonde scholen plus De Berkel. Klein Borculo, Staring en
Zone college met extra thema/activiteit

* Extra toegevoegde indicatoren in de verantwoordingsrapportage van 2021. De 2-meting staat bij deze indicatoren gelijk aan een nulmeting, omdat dit het eerste jaar is dat ze meegenomen worden in de verantwoording.
THEMA 6: MANTELZORG

Indicator
Mantelzorgers in beeld bij gemeente Berkelland:
Gebruikers voucherregeling
Gebruikers mantelzorgwaardering
Deelnemers mantelzorg verwendag
Aantal gebruikers van mantelzorgondersteuning:
Bezoekers mantelzorgcafés
Bezoekers Alzheimercafé
Bezoekers NAH café
Deelnemers Cursus de Kunst van het Zorgen en
Loslaten
Gebruikers voucherregeling
Gebruikers mantelzorgwaardering
Deelnemers mantelzorg verwendag
Gebruikers van het project zorgvrijwilligers VIT

Aantal (over)belaste mantelzorgers in gemeente
Berkelland

Nulmeting

1-meting

2-meting

25 (februari 2019)
634 (december 2018)
70 (november 2018)

50 (december 2019)
651 (december 2019)
56 (november 2019)

70 (december 2020)
613 (december 2020)
Vanwege corona was er geen mantelzorg verwendag, wel
zijn er 203 verwenpakketten uitgedeeld.

Gemiddeld 10 per café (feb 2019)
30-35 per keer (februari 2019)
20 per keer (februari 2019)
20 (december 2018)

X
X
X
18 (december 2019)

Gemiddeld 10 per café, echter vanaf maart 2020 gesloten in
verband met corona. Dit geldt ook voor het Alzheimercafé
en het NAH café.
14, kleinere groep in verband met corona

25 (februari 2019)
634 (december 2018)
70 (november 2018)
8 (december 2018)

50 (december 2019)
651 (december 2019)
56 (november 2019)
10 (december 2019)

70 (december 2020)
613 (december 2020)
Vanwege corona was er geen mantelzorg verwendag, wel
zijn er 203 verwenpakketten uitgedeeld.
Er is een tijdelijke stop van het project zorgvrijwilligers. Er
wordt gezocht naar een organisatie waar dit project
geborgd kan worden.

Regionale kerncijfers (peildatum januari 2017; bron Mezzo):
Aantal mantelzorgers 15 jaar en ouder: 11.211
Mantelzorgers die langdurig zorgen: 9.810
Mantelzorgers die langdurig en intensief zorgen: 1.927
Zwaarbelaste mantelzorgers: 964

Er is na 2017 geen nieuw landelijk onderzoek gedaan naar
het aantal (over)belaste mantelzorgers per gemeente

Er is na 2017 geen nieuw landelijk onderzoek gedaan naar
het aantal (over)belaste mantelzorgers per gemeente.
In 2021 gaan we de mate van overbelasting bij onze
mantelzorgers in Berkelland in beeld brengen aan de hand
van de mantelzorgwaardering aanvragen.

1 Bijlage 2 Toelichting projecten uitvoeringsprogramma

Bijlage 2 Toelichting op de individuele projecten
In deze bijlage worden alle projecten uit het uitvoeringsprogramma separaat toegelicht. In een
aantal gevallen is er ook een eigenstandige, meer uitgebreide evaluatie of bijlage. Deze wordt
dan als aparte bijlage opgenomen, met de letter behorend bij het project (bijvoorbeeld bijlage
2.a.).
A. WERKEN VANUIT DE BEDOELING EN B. BESTAANDE NETWERK SOCIAAL DOMEIN HERIJKEN

De pilot ‘Werken vanuit de bedoeling’ is afgerond. Zeven organisaties hebben deelgenomen aan
de werksessies waarin de werkmethodiek van ‘werken vanuit de bedoeling’ is toegelicht en
verdiept. Er is gekomen tot een beschrijving van drie uitgewerkte casussen en een visual harvest
(zie bijlage 2.A). De werk- en denkwijze die horen bij werken vanuit de bedoeling borgen we in de
Verordening sociaal domein, de uitvoeringsvisie en doorontwikkeling van Voormekaar, het
project ‘samen aan het stuur’ en het regieoverleg jongeren.
De Verordening sociaal domein ondersteunt de lokale teams beter in het contact met de
inwoners en stimuleert het werken vanuit de bedoeling. Ook worden de regels voor de inwoner
leesbaarder en zijn ze toegankelijker geschreven. De Welzijnsraad, de cliëntenraad van SDOA en
de groep ‘samen sterk’ (bestaande uit cliënten en hun begeleiders) van Estinea hebben
meegelezen en advies gegeven bij de totstandkoming van de verordening. Met de verordening
wordt de veranderende denk- en werkwijze gestimuleerd en geborgd. Dit is ook opgenomen in
de uitvoeringsvisie van de Voormekaar teams. De verordening is 1 januari 2021 in werking
getreden. Momenteel worden de eerste wijzigingen op de verordening verwerkt, deze worden in
juni aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.
C. BERKELLANDWIJZER

De Berkellandwijzer is de online plek bij het vinden van praktische informatie, adressen en
activiteiten dichtbij huis op het gebied van bijvoorbeeld jeugd en gezin, geld, sporten,
vrijwilligerswerk, werk, wonen en zorg.
De Berkellandwijzer is sinds december 2019 online. In 2020 hebben 3027 gebruikers de
Berkellandwijzer bezocht. De Berkellandwijzer is continu in ontwikkeling. Partners hebben hierin
zelf een verantwoordelijkheid.
In 2022 volgt een evaluatie. Bij een positieve beoordeling wordt dit twee keer verlengd met een
jaar en nemen we de kosten daarvoor op in de perspectiefnota/ begroting.
D. EÉN GEZIN, ÉÉN PLAN, ÉÉN REGISSEUR
Een aanpak met focus op de menselijke maat is waar we voor staan. Met name bewoners
met complexe problemen kunnen verstrikt raken in de regels van verschillende instanties.
Door te werken vanuit ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’ zetten we in op gezamenlijke
ondersteuning (in plaats van verschillende loketten en instanties). Daartoe is in oktober 2019

gestart met het ontwikkelteam ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Het team bestaat uit
casusregisseurs van Voormekaar en klantmanagers en inkomensconsulenten van de SDOA. En
ook met externe partners zoekt het ontwikkelteam op casusniveau de verbinding om te komen
tot op elkaar afgestemde inzet. Daarmee is het team voor de projecten ‘Samen aan het stuur’,
‘Één verordening sociaal domein’, ‘Actieve casusregie Voormekaar’ een belangrijke bron van
praktijkkennis en een proeftuin. Zo is er in dit team bijvoorbeeld al gewerkt volgens de
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omgekeerde toets, vooruitlopend op de uitrol in de organisatie. Door maandelijkse
casuïstiekbesprekingen van het ontwikkelteam zijn 24 inwoners/huishoudens beter geholpen en
hebben we kunnen voorkomen dat problemen groter werden. Natuurlijk zijn ook andere
inwoners beter en sneller geholpen door deze casuïstiekbesprekingen, maar dat aantal is niet
geregistreerd. Doordat uit elk Voormekaar team iemand deelneemt en zowel klantmanagers als
inkomensconsulenten deelnemen, heeft het zogenaamde vliegwiel ook breder in Berkelland haar
effect. Naast de behaalde resultaten voor inwoners zijn inzichten naar voren gekomen over wat
cruciale factoren zijn bij het werken vanuit ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. In bijlage 2.D vindt u de
adviezen in één overzicht. Deze adviezen zijn gedeeld met de SDOA en Voormekaar en wordt
geborgd in Verordening sociaal domein (en de bijbehorende deskundigheidsbevordering), de
projecten ‘Samen aan het stuur’ en ‘Doorontwikkeling Voormekaar’. Het ontwikkelteam loopt
door tot oktober 2021. Nu wordt de meerwaarde van het werken met een maatwerkbudget
onderzocht. Met dit instrument denken we dat Voormekaar beter en goedkoper maatwerk kan
realiseren. Het idee hierachter is dat wordt gedaan wat nodig is zonder belemmering uit welk
‘potje’ dit moet worden betaald. Als blijkt dat dit een effectief instrument is voor Voormekaar, is
het voorstel dit te continueren.
E. ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING

De inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning maakt onderdeel uit van ons reguliere beleid.
Inwoners worden geïnformeerd over deze onafhankelijke cliëntondersteuning op het moment
dat zij een melding doen bij Voormekaar. In samenwerking met de collega gemeenten in de
Achterhoek onderzoeken wij of de onafhankelijke cliëntondersteuning op een andere manier
geborgd kan worden. Hiervoor is er in 2020 een subsidie aanvraag ingediend voor het
zogenoemde Koploperstraject onafhankelijke cliëntondersteuning bij Movisie. De subsidie is voor
twee jaar toegekend.
De aandachtspunten zijn:
1. (regionaal) inzicht krijgen in de behoefte van inwoners aan cliëntondersteuning;
2. inzicht krijgen in het aanbod van cliëntondersteuning;
3. een visie ontwikkelen op cliëntondersteuning en deze visie per gemeente in de Achterhoek
verder uitwerken;
4. een betere bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning;
5. deskundige formele en informele cliëntondersteuners in iedere Achterhoekse gemeente.
Er zijn geen extra financiële middelen nodig.
F. PROJECT MULTIFUNCTIONELE ONTMOETINGSPLEKKEN (MOP)

We willen de MOP’s zo efficiënt en functioneel mogelijk inzetten voor Berkellandse inwoners en
organisaties. We denken met een MOP in de behoefte van een laagdrempelige,
ontmoetingsvoorziening voor inwoners te kunnen voorzien. De MOP’s lenen zich bij uitstek voor
dagbestedingsactiviteiten die deel uit maken van het plan ‘doorpakken sturen in het sociaal
domein’. Er worden voorbereidingen getroffen om in 2021 te komen tot een (algemene)
voorziening vanuit het gedachtegoed van de Stadskamer, zoals de dagbesteding zonder indicatie.
Hiermee geven we ook invulling aan de bijbehorende sturingsmaatregel om te komen tot
beheersing van de financiën in het sociaal domein.
Ook wordt de ontwikkeling van een MOP meegenomen in de uitwerking van de 2e fase van De
Wildbaan. De 1e fase voorziet in de nieuwbouw van het Staring College op De Wildbaan. De 2e
fase ziet toe op de sociaal-maatschappelijke invulling in een samenwerking tussen alle betrokken
partijen op De Wildbaan.
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G. PLATFORM VRIJWILLIGERS
Berkelland kent een rijk verenigingsleven en er zijn veel mensen die iets willen bijdragen aan de
samenleving door vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilligerswerk is belangrijk voor de leefbaarheid in
Berkelland. Ook als aanvulling op formele zorg wordt steeds meer een beroep gedaan op
vrijwilligers. Het vinden en binden van vrijwilligers is een actueel thema in Berkelland. Met het
realiseren van een Platform Vrijwilligers geeft de gemeente Berkelland een stimulans aan het
vrijwilligerswerk en het oplossen van vrijwilligersvraagstukken. Het doel van het Platform is
tweeledig: (1) het is een sociaal platform waar vraag en aanbod bij elkaar komt (vacatures) en (2)
het is een platform waar kennis en kunde gedeeld wordt bijvoorbeeld in de vorm van trainingen
en cursussen.

Begin 2020 is er een startbijeenkomst georganiseerd waaraan 15 organisaties hebben
deelgenomen. Hieruit is een projectgroep ontstaan met enkele organisaties die actief
meedenken in het vormgeven van het Platform. Samen met deze groep is er in november 2020
een digitale inspiratiesessie georganiseerd waaraan ongeveer 40 organisaties hebben
deelgenomen. Op dit moment is er een lijst met ruim 60 organisaties die actief geïnformeerd
worden over de ontwikkelingen rondom het Platform Vrijwilligers, die behoefte hebben aan
meer onderlinge uitwisseling en die willen bijdragen aan gezamenlijke thema's. Naar verwachting
is er medio 2021 ook een digitaal platform waar organisaties hun samenwerking verder vorm
kunnen geven.
Het Platform is in ontwikkeling en de betrokken organisaties zien de meerwaarde van
samenwerking en uitwisseling en willen daaraan bijdragen. We zetten in op groei van het aantal
betrokken maatschappelijke organisaties en verenigingen, waarbij de verwachting is dat het
digitale platform (gekoppeld aan de Berkellandwijzer) hieraan een belangrijke bijdrage zal
leveren, doordat het maatschappelijke organisaties en verenigingen faciliteert en ondersteunt bij
de werving en het behoud van vrijwilligers. Het Platform is de ingang voor alle vormen van
vrijwilligerswerk (georganiseerd en ongeorganiseerd, incidenteel en structureel) en zal naast een
matchingsplatform ook een platform zijn voor kennisdeling en inspiratie.
We geven het vrijwilligerswerk in het jaar 2021 een boost door aan te sluiten op de landelijke
campagne 'Mensen maken Nederland" in het kader van het jaar van de Vrijwillige Inzet (2021).
Hieraan wordt samen met de projectgroep invulling gegeven. De kwartiermaker is betrokken bij
het Lokaal Sportakkoord en neemt deel aan de projectgroep 'Toekomstbestendig
Sportlandschap'. Een uitgebreidere evaluatie is terug te vinden in bijlage 2.G.

H. DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE

Het project Dementievriendelijke gemeente heeft een positieve impuls gegeven aan de aandacht
voor dit thema. Zie bijlage 2.H voor de evaluatie van dit project. Dementie blijft relevant, zeker
gezien de vergrijzing en de toename van het aan aantal dementerenden in de gemeente
Berkelland. Om die reden brengen we dit thema onder bij de werkzaamheden van de
medewerkers van Voormekaar welzijn.
Het project dementievriendelijke gemeente is eind 2020 gestopt. De aandacht voor dementie is
vanaf januari 2021 geborgd in het lokale netwerk ouderen en in het regionale programma
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netwerk ouderen Veerkracht. Het regionale programma netwerk ouderen Veerkracht is gericht
op de volgende aandachtspunten:
1. eerder denken over later
2. vitaal ouder worden
3. passend wonen
4. oud maar niet 'out'
5. passende zorg en ondersteuning op het juiste moment.
Met specifieke aandacht voor mensen met dementie en ouderen met psychische problematiek
I.

ONDERSTEUNING THUIS

Ondersteuning Thuis zetten we voort binnen de reguliere werkwijze. Voor het indiceren van
Ondersteuning Thuis wordt gebruikt gemaakt van het HHM normenkader. Dit normenkader is
het uitgangspunt bij de nieuwe regionale inkoop 2022. Met dit normenkader kunnen we
indiceren in resultaten en uren op jaarbasis. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de
deskundigheidsbevordering van hun medewerkers en kunnen de opleiding Ondersteuning Thuis
aanbieden aan de medewerkers via het Graafschap College.
J.

MEEDOEN APPLICATIE EN MEEDOENARRANGEMENT

De SDOA heeft de meedoenapplicatie ter uitvoering van de kindregelingen aangeschaft en is
verantwoordelijk voor de instandhouding ervan. Wij zorgen voor de invulling. Er is aandacht voor
optimalisatie van de applicatie, onder andere door uitbreiding van het aantal aanbieders van
(sport)-activiteiten. De meedoenapplicatie wordt in 2021 als pilot uitgebreid met een
volwassenenregeling. Dit noemen we het meedoenarrangement.
K.

PROJECT JIMMY’S EN JONGERENWERK

In december 2018 opende de eerste locatie van Jimmy’s Berkelland in Borculo de deuren. In mei
2019 volgde de opening van de locatie van Jimmy’s in Neede. De missie van Jimmy’s is ‘het
scheppen van een positief klimaat voor jongeren binnen de gemeente Berkelland waarbinnen
jongeren zich kunnen ontwikkelen en hun talenten optimaal kunnen inzetten’. Jimmy’s vormt
een belangrijke pijler in de samenwerking tussen onderwijs, politie, BOA’s, Voormekaar en
Iriszorg om jongeren kansen te bieden en overlast te voorkomen (‘Regieoverleg jongeren
Berkelland’).
Uit de evaluatie die in 2020 is uitgevoerd, zijn een aantal aanbevelingen naar voren gekomen.
Deze aanbevelingen bieden handvatten om Jimmy’s te versterken. In 2021 willen we het
jongerenwerk en Jimmy’s doorontwikkelen en beter op de kaart zetten. We willen een grotere
doelgroep bereiken en de Jimmy’s uitbreiden met meer ‘dragende’ jongeren. Dit zijn jongeren
die meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor bijvoorbeeld het organiseren van
activiteiten. Hierbij willen we ook aandacht hebben voor de digitale mogelijkheden. Ook hebben
we in 2021 aandacht voor de boodschap die Jimmy’s uitdraagt (namelijk de focus op
talentontwikkeling). Tot slot wordt er in 2021 gewerkt aan het versterken van de samenwerking
tussen de jongerenwerkers en welzijnswerkers.
Corona heeft invloed op Jimmy’s. Met in achtneming van de maatregelen hebben de
jongerenwerkers samen met de jongeren van alles gedaan voor de gemeenschap. Om jongeren
te blijven bereiken, organiseren ze activiteiten zoals online pubquizen en bingo’s, ‘Jimmy’s live’.
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De jongerenwerkers zijn veel online bereikbaar en op straat om daar contact te houden met de
jongeren. Als het nodig is, zien de jongerenwerkers jongeren 1-op-1 tijdens een wandeling, om zo
te kijken waar ze kunnen ondersteunen. Zie bijlagen 2.K voor de evaluaties.
L. STERK NETWERK GERICHT OP PREVENTIE
De integrale aanpak jongerenproblematiek is ingezet met lokale partners uit het onderwijs,
welzijn, politie, verslavingszorg en handhaving. Dit is bestendigd met een convenant.
Jongerenoverlast wordt hiermee voorkomen en aangepakt. Het ‘regieoverleg jongeren’ is de
overlegstructuur die gekozen is om acties op elkaar af te stemmen en resultaten te behalen. Dit
heeft het gewenste effect en alle partners zien hiervan de meerwaarde. Ook in coronatijd bewijst
deze samenwerkingsvorm zich, want signalen en acties kunnen snel op elkaar worden
afgestemd. Dit wordt voortgezet.
M. STEUNGEZINNEN
Uit onderzoek van het Nederlands Jeugd Instituut over de top tien beschermende factoren blijkt
dat kinderen met ondersteunende netwerken veerkrachtiger zijn, beter bestand tegen stress en
meer kans op te groeien tot gezonde volwassenen. Een betrokken en actief sociaal netwerk kan
kinderen beschermen wanneer er veel problemen of risicofactoren zijn. Hierdoor is de kans
kleiner dat problemen escaleren en de ontwikkeling van het kind ernstig bedreigd wordt. Hierin
ligt de kracht van een steungezin. Uit de tussentijdse evaluatie in 2019 van Yunio kunnen we
opmaken dat dit project een effectief preventief middel is om gezinnen te ondersteunen die het
tijdelijk zwaar hebben. Bij de ontstane matches zijn de ervaringen positief: het neemt stress weg
bij ouders en kinderen komen meer tot rust. In Berkelland zijn er in 2019 drie matches en in
2020 vier matches gemaakt tussen steun- en vraaggezinnen. Corona heeft in 2020 een negatieve
invloed gehad op het mogelijk maken van matches. We verwachten dat het aantal matches in de
toekomst toeneemt, omdat de actieve casusregie van Voormekaar én de regionale inkoop
jeugdhulp vanaf 2022 hier een extra impuls aan zullen geven. Daarom borgen we deze
dienstverlening door jaarlijks Yunio te subsidiëren voor vier tot acht trajecten.
N. POH-JEUGD

In 2018 zijn we gestart met een samenwerking met huisartsen in het project
'Praktijkondersteuner Huisarts (POH) jeugd'. De huisarts krijgt hiermee extra capaciteit met jeugd
expertise. De POH jeugd verheldert de vraag met de jongere, het gezin en met betrokkenen om
het gezin (zoals school), versterkt een brede (integrale) aanpak van problematiek in gezinnen,
biedt kortdurende begeleiding en adviseert de huisarts over verwijzing naar algemene
voorzieningen en/of specialistisch zorgaanbod. In 2020 is met alle Borculose huisartsen een
samenwerking tot stand gekomen met Voormekaar. Het gaat om een light versie van de POH
jeugd, namelijk een vaste contactpersoon van Voormekaar voor de huisartsen om mee te
overleggen en patiënten aan door te verwijzen. Zij hebben daarvoor extra capaciteit gekregen.
Eerder liep al bij de huisartsen in Beltrum, Ruurlo en Eibergen een samenwerking met een
praktijkondersteuner huisarts jeugd. Naar tevredenheid van de huisartsen en de POH’ers jeugd.
De huisartsen in Neede geven aan nog geen interesse te hebben. Zowel in Eibergen als in
Beltrum is eind 2020 door uitdiensttreding van de medewerkers een vacature vrij gekomen. Deze
worden in samenspraak met de huisartsen opnieuw ingevuld.
In 2020 zijn 164 Berkellandse jeugdigen gezien door een contactpersoon of POH jeugd ten
opzichte van 71 in 2019. Uit onderzoek van Proscoop op Oost Achterhoeks niveau (zie bijlage
2.N) blijkt dat er een kwaliteitsslag wordt behaald: jongeren en gezinnen die zich bij de huisarts
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melden, krijgen laagdrempelig en op tijd (zonder wachttijd) passende ondersteuning. Ook wordt
niet onnodig gemedicaliseerd; wordt er gerichter verwezen waarmee het effect van de
ondersteuning toeneemt; problematiek van de ouders wordt gesignaleerd en bespreekbaar
gemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat zo’n 60% van de trajecten is afgerond door de POH Jeugd
zonder dat een verwijzing nodig was. De ondersteuning en begeleiding van de POH Jeugd was bij
deze trajecten dus toereikend. Voor de overige trajecten was een doorverwijzing nodig (36%) of
is een traject beëindigd door ouder of kind (4%). Door inzet van de POH’ers jeugd zijn veel
doorverwijzingen naar de basis of specialistische GGZ voorkomen: de huisarts gaf bij aanmelding
van de jeugdige bij een POH Jeugd aan wat de huisarts aan hulp of ondersteuning had ingezet als
er geen POH Jeugd zou zijn geweest. Uit deze registraties kwam naar voren dat meer dan de helft
naar de basis (39%) of specialistische GGZ (19%) zou zijn verwezen als er geen inzet van POH
Jeugd mogelijk was. Ouders en jeugdigen zijn tevreden over de inzet van een POH Jeugd. Ouders
gaven de inzet van een POH Jeugd gemiddeld een 8,3, jeugdigen gaven de POH Jeugd een 8,5.
Over het algemeen zijn beiden tevreden over de trajectduur. Ook bevelen zij de POH Jeugd aan
bij andere jeugdigen met eenzelfde situatie. Menzis is enthousiast over de meerwaarde van de
POH jeugd in de huisartspraktijk en zal vanaf april 2021 cofinancieren.
In het rapport ‘Stelsel in groei’ van AEF (2020) dat in opdracht van het ministerie van VWS en de
VNG gedaan is, komt naar voren dat de POH jeugd een van de vijf besparingsmaatregelen is die
financieel effect hebben.
O. HEERLIJK THUIS IN HUIS
‘Heerlijk thuis in huis’ wil 50-plussers bewust maken van de mogelijkheden om langer zelfstandig
te kunnen blijven wonen. Het biedt mensen, afgestemd op hun persoonlijke behoefte aan
informatie en advies. Maar ook inspiratie en ondersteuning bij het aanpassen van hun thuis. Dit
is een goed lopend project dat gecoördineerd wordt vanuit het programma Plezierig Wonen.
P. MELDPUNT NIET-ACUTE ZORG
Het Meldpunt niet-acute zorg is een punt voor mensen die geen acute hulp nodig hebben, maar
waarover wel zorgen zijn. Over deze nieuwe taak waren in eerste instantie veel
onduidelijkheden (het valt onder de wet verplichte GGZ). Daarom is dit in eerste instantie
bekostigd uit het uitvoeringsprogramma. Het is nu regulier beleid en een wettelijke taak. Het
Meldpunt niet-acute zorg heeft een nauwe samenwerking met onze Voormekaar teams. Elke
niet-acute melding wordt zorgvuldig onderzocht door Voormekaar en daar waar nodig wordt
passende ondersteuning ingezet. De uitvoering verloopt goed.
Q. VROEGSIGNALERING

Met het project vroegsignalering zijn inwoners met betalingsachterstanden eerder en beter in
beeld. De inzet van vroegsignalering is effectief, zo blijkt uit onderzoek bij gemeenten die al
langer met de aanpak werken. Vroegsignalering leidt ook tot besparingen omdat zware
middelen, zoals huisuitzettingen, voorkomen kunnen worden.
R. PLATFORM FINANCIEEL GEZOND BERKELLAND
Het Platform Financieel Gezond Berkelland is opgericht en zorgt voor korte lijnen. Het Platform
Financieel Gezond Berkelland versterkt de keten die begeleiding biedt bij armoede en schulden.
Dit zetten wij voort als regulier beleid.
S.

TOOL CHECK WAAR JE RECHT OP HEBT
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Met de online tool ‘Check waar je recht op hebt’ wordt bijgedragen aan de zelfredzaamheid van
onze inwoners. De tool wordt als goed voorbeeld genoemd in een nog uit te brengen rapport van
het ministerie. De kwaliteit van de dienstverlening neemt hiermee toe. Deze tool is tot en met
2022 gefinancierd uit het uitvoeringsprogramma. Hierna volgt een evaluatie.
T. TOEGANG TOT SCHULDHULPVERLENING EN HULP BIJ ARMOEDE
Personen die te maken krijgen met schulden moeten zich kunnen melden voor ondersteuning.
Met de komst van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is een grotere rol en
verantwoordelijkheid bij gemeente gekomen ten aanzien van schuldhulpverlening en
vroegsignalering. Met de aanstelling van een medewerker vroegsignalering is een grote stap
gezet in een meer directe dienstverlening aan inwoners met schulden. Ook inwoners die
afstevenen op (grotere) schuldenproblematiek zijn beter in beeld. Er zijn afspraken gemaakt met
de Stadsbank om te komen tot een goede samenwerking en aansluiting op elkaars
werkprocessen. De regie rondom schuldhulpverlening ligt nu bij de gemeente, waar voorheen de
SDOA de vertegenwoordiger was namens de gemeente. Hiermee is meer inzicht in en grip op de
financiën en kan een goede dienstverlening worden geboden.
U. STIMULEREN VAN EEN ROOKVRIJE SPORTOMGEVING

Een gezonde leefomgeving helpt bij het implementeren van een gezonde leefstijl. Het
verenigingsleven geldt als een belangrijke plek voor ontmoeting en ‘meedoen’ van inwoners.
Door met hen samen te werken bereiken we een brede groep inwoners. Voor dit project is geen
verdere financiering nodig.
V. CLUBKADERCOACH

De inzet van de clubkadercoach is noodzakelijk om de toeleiding van kwetsbare inwoners naar
(voorliggend) verenigingsaanbod tot stand te laten komen. We zien dat verenigingen
deskundigheidsbevordering en ondersteuning nodig hebben om kwetsbare inwoners te kunnen
laten deelnemen. Als verenigingen voor een bredere groep (kwetsbare) inwoners toegankelijk
worden, verwachten we op de lange termijn een afname van de inzet van dure zorg. De
financiering van deze pilot loopt nog door in 2021.
W. WELZIJN OP RECEPT
Een groot deel van de mensen die regelmatig de huisarts bezoeken, heeft psychosociale
problemen. Deze problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten, somberheid en stress. Een
groot deel van deze groep heeft hiervoor geen medicijnen of psychologische zorg nodig. ‘Welzijn
op recept’ ondersteunt deze mensen bij het verbeteren van gezondheid en welzijn. Hierbij
verwijst de huisarts naar een zogenaamd welzijnsarrangement. De huisartsen in Ruurlo en
Eibergen en de huisartsenkoepels HRZU en HZOA zijn enthousiast om hierin samen te werken
met Welzijn Voormekaar. Voordat de eerste projectgroepbijeenkomst een feit was, brak de
coronacrisis uit. Daarom is de start in deze kernen uitgesteld tot 2e kwartaal 2021. We beseffen
ons dat het afwachten is of er genoeg mogelijkheden zijn om mensen door te verwijzen naar
activiteiten. I.v.m. de corona-maatregelen is niet alles momenteel mogelijk. Daarnaast worden in
de andere kernen gesprekken gevoerd om huisartsen te informeren over het project en aan te
laten sluiten.
Vanuit de thematafel ‘Gezondste regio’ wordt Welzijn op recept ook regionaal aangezwengeld
door een regionale projectleider. De lokale projectleider is hierop aangesloten. Het is een
kennisnetwerk en gezamenlijk werken we aan een aantal thema’s om regionaal op te pakken.
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Denk hierbij aan training van de welzijnsmedewerkers, organiseren van bijeenkomsten,
ontwikkelen van gezamenlijk (folder)materiaal.

X.

PREVENTIE PLATFORM JEUGD

Het Preventie Platform Jeugd is een sterk netwerk gericht op preventie van jeugdproblematiek
en een samenwerking tussen de gemeenten Oost-Gelre, Winterswijk, Aalten en Berkelland. De
kracht zit in de verbinding tussen partners over de hele linie van basisvoorzieningen (zoals
scholen) tot specialistische zorg (zoals kinderartsen). Waarvan sommigen lokaal zijn
georganiseerd en sommigen (sub)regionaal. De schaal van vier gemeenten is precies goed om
een gezamenlijke focus en menskracht te organiseren. Het platform werkt vanuit de principes
van normaliseren en de-medicaliseren en zet in op de fase nog voordat er problemen zijn
(collectieve preventie) en selectieve preventie (voor kwetsbare inwoners). Er zijn zes thema’s
geadopteerd: alcoholpreventie, mentale weerbaarheid, echtscheiding, ouderschap, armoede en
kansrijke start. Daarin worden bestaande interventies in samenhang ingezet (zoals op het terrein
van alcoholpreventie) en worden nieuwe initiatieven gestart (zoals Nu Niet Zwanger). Sinds 2019
heeft de GGD de rol om de beoogde maatschappelijke effecten te monitoren. Daarnaast
organiseert het platform elk jaar in de ‘Maand van de Opvoeding’ (oktober) laagdrempelige
activiteiten voor kinderen en ouders over ouderschap en opgroeien. De bekendheid en het
bereik onder inwoners nemen elk jaar toe. De partners zijn enthousiast over de manier waarop
het platform hun samenwerking verder brengt. Naast de preventieve werking verwachten we dat
een deel van de activiteiten van het platform door Voormekaar of andere verwijzers (zoals de
huisarts, ondersteund door de POH jeugd) ook voorliggend aan jeugdzorg kan worden ingezet.
Voormekaar Welzijn brengt dit aanbod gericht onder de aandacht van de casusregisseurs van
Voormekaar. Zie bijlage 2.X voor het jaaroverzicht van 2020.
Y.

KNOOPPUNT MANTELZORG

Iedereen kan iets doen voor mantelzorgers. De buurt, scholen, werkgevers, zorg en verenigingen.
Het Knooppunt Mantelzorg zorgt voor meer bewustwording rondom mantelzorg, brengt wensen
en behoeften van mantelzorgers in beeld, faciliteert en ondersteunt alle partijen die iets voor de
mantelzorger kunnen betekenen en legt verbindingen.
Het Knooppunt Mantelzorg creëert meer samenhang op de verschillende activiteiten en
ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Het knooppunt is breed inzetbaar en is gekoppeld
aan de Berkellandwijzer, de Jimmy’s en het Platform vrijwilligers. Het Knooppunt Mantelzorg
blijkt een meerwaarde te hebben. De urgentie van de ondersteuning aan de mantelzorger neemt
namelijk toe, mede door de (demografische) ontwikkelingen. Er is een toenemende vergrijzing,
we zien steeds minder mantelzorgers per zorgvrager en we verwachten in de nabije toekomst
minder professionele medewerkers (personeelstekort). Het Knooppunt Mantelzorg kan dan
uitkomst bieden om zo ook duurdere maatregelen te voorkomen. We zien dat er de afgelopen
jaren steeds meer gebruik is gemaakt van huishoudelijke ondersteuning ter ontlasting van de
mantelzorger. Voormekaar zet deze ondersteuning in om grotere belasting van de mantelzorger
te voorkomen. De groep mantelzorgers die hier gebruik van maakt is gegroeid van 25 in 2018
naar 70 in 2020. De urgentie van goede ondersteuning van mantelzorgers is in 2020 nog eens
extra benadrukt door de coronacrisis, De afschaling van professionele zorg en de beperkte
mogelijkheden voor dagbesteding hebben geleid tot een toenemende druk op mantelzorgers.
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In 2020 is veel aandacht besteed aan bewustwording rondom mantelzorg. Verhalen van
mantelzorgers zijn verspreid via Berkelbericht en social media. We zijn aangehaakt op de
landelijke campagne 'Deel je zorg' en hebben de materialen aangepast aan de lokale situatie.
Ook rondom de Dag van de Mantelzorg en de week van de Jonge Mantelzorger is er lokaal veel
aandacht gegeven aan dit thema.
Mantelzorgers zelf hebben we aandacht gegeven door de bij ons bekende mantelzorgers tijdens
de eerste lockdown een digitale kaart te sturen en daarmee een hart onder de riem te steken.
Door corona kwam de gebruikelijk verwendag voor mantelzorgers te vervallen. In plaats hiervan
kregen mantelzorgers een verwenpakket. Ruim 200 pakketten zijn uitgedeeld, verspreid over
heel Berkelland. Daarbij zijn ook enkele mantelzorgers geïnterviewd en gefilmd. Materiaal dat
weer gebruikt wordt om in diverse media aandacht te vragen voor mantelzorgers.
Door corona hebben niet alle cursussen doorgang kunnen vinden of was er ruimte voor minder
deelnemers. De mantelzorgers die wel hebben kunnen deelnemen voelen zich gesteund door de
aangereikte informatie en hebben handvatten gekregen om de zorg beter aan te kunnen.
Voor mentoren en docenten is een signalenkaart ontwikkeld, zodat zij tijdig signalen van jonge
mantelzorgers herkennen en zo nodig kunnen verwijzen naar ondersteuning. De geplande
bijeenkomsten met mentoren hebben door corona niet plaatsgevonden. De mogelijkheden voor
digitale bijeenkomsten of andere vormen van samenwerking met scholen worden momenteel
onderzocht.
De contacten met werkgevers zoeken we in samenwerking met team Economische Zaken. Een
webinar over 'werk en mantelzorg' is in voorbereiding. Met zorgorganisaties wordt
samengewerkt aan een groep vrijwilligers die de zorg even kan overnemen van de mantelzorger,
zodat deze even tijd voor zichzelf heeft, bijvoorbeeld voor een eigen hobby/sport of voor sociaal
contact. In de jaren 2018 en 2019 bleek er een grote behoefte te zijn aan de inzet van de
zogenoemde ‘zorgvrijwilligers’. In deze jaren hebben we zo’n 10 mantelzorgers kunnen ontlasten
met dit project. We zetten dan ook alles op alles om deze zorgvrijwilligers bij andere
zorgorganisaties te borgen.
Om mantelzorgers beter in beeld te krijgen, is de aanvraag en de werkwijze rondom de
mantelzorgwaardering vanaf 2021 aangepast. We verwachten hierdoor eerder te kunnen
inzetten op preventie van overbelasting. Uit de cijfers blijkt dat dit een goede zet is geweest. In
de eerste maand van 2021 hebben zich al 221 mantelzorgers gemeld. In het jaar 2020 hebben
613 zorgvragers een mantelzorgwaardering aangevraagd. We kunnen een voorzichtige aanname
doen dat we met de nieuwe werkwijze meer zicht gaan krijgen op de groep mantelzorgers in
Berkelland. Tevens kunnen we hen nu makkelijker benaderen en voorzien van passende
ondersteuning wanneer zij dit nodig hebben.
Z.

OVERIGE PROJECTEN

Een aantal kleine projecten en activiteiten zijn in deze post samengenomen. Het gaat om:
- Een onderzoek naar vervoer in de regio
- Een onderzoek van de GGD
- Een onderzoek van AEF naar de toename van Wmo zorgverbruik in relatie tot de
demografische ontwikkelingen
- Ontwikkeling beleidskader preventie
- Kleine onvoorziene uitgaven bij projecten (zoals locaties, vormgeving, enz.).
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1 Bijlage 2.A Bundeling 3 casussen

“Dat kan toch niet de bedoeling zijn!”
Casuïstiek voor onbedoelde zorgverlening binnen het sociaal domein.
Inleiding
Recent is binnen het sociaal domein van de gemeente Berkelland een werkgroep geïnstalleerd met
vertegenwoordigers vanuit verschillende geledingen. Deze werkgroep bestaat uit Lena van Gastel
(procesbegeleider), Agnes Geerdink (zorgverlener bij Zozijn), Michel Ligtenbarg (strateeg sociaal
domein), Susan van der Zwaag (concernopdrachtgever) en Monique Pragt (teamcoach Voormekaar
VMK) . De werkgroep heeft tot taak een advies aan het College van B & W voor te bereiden omtrent
een pragmatische, eensluidende aanpak van werksituaties die in de praktijk afwijken van ‘de
bedoeling.’ Bijkomende vraag is tevens of de gehanteerde methodiek schaalbaar kan zijn. De
opdracht wordt uitgevoerd aan de hand van drie casussen, praktijksituaties binnen het sociaal
domein.
Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op vier stelselwetten, de Zorgverzekeringswet (Zvw), de
Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.
Daarnaast bestaat binnen het sociaal domein de Participatiewet. De Wlz wordt landelijk geregeld,
maar de Wmo en de Jeugdwet vallen sinds 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.
Zij moeten, geholpen door zorgaanbieders, ondersteuning verlenen op het gebied van
zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang. Door de almaar stijgende kosten van de
zorg, maakte de regering de afweging dat de uitvoering van de Wmo en jeugdwet efficiënter en (dus)
goedkoper via de gemeenten zou kunnen verlopen. Zij immers zitten dichter bij de inwoners.
Uitgangspunt bij de nieuwe Wmo bovendien werd de zelfredzaamheid van de zorgvrager. Niet langer
geldt het principe ‘ik heb recht op’, maar staat de vraag centraal wat ik, al dan niet met behulp van
mijn omgeving, nog zelf kan en wat niet meer.
Het was zeker geen gemakkelijke opgave voor de gemeenten die ineens met nieuwe taken werden
geconfronteerd en bovendien gekort in de financiering die er tot dan toe op landelijk niveau mee
gemoeid was. Het zorgstelsel op zich is al complex en de combinatie met nieuwe zorgtaken en
(tijds)druk om binnen de nieuwe financiële kaders lopende en nieuwe contracten te respecteren en
af te sluiten, werd een zware uitdaging. Na drie jaar ‘pionieren’ en ontwikkelen mag de conclusie
getrokken worden dat de achterstand zo goed als weg is, maar het spreekwoord zegt niet voor niets
dat ‘waar gehakt wordt, spaanders vallen’. Tussen beleid en uitvoering zit een complexe weg die niet
altijd rechtdoor loopt. Herstel daarvan vraagt inspanning en onderling vertrouwen van de
verschillende partners die in het proces betrokken zijn.
Ook binnen het sociaal domein van de gemeente Berkelland zijn de gevolgen van de vrij abrupte
overdracht van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet merkbaar geweest. De gehanteerde
procesmethodiek, aanvraag tot zorgondersteuning, keukentafelgesprek consulent, indicatie,
beschikking college, inschakeling zorgaanbieder en zorguitvoering, bleek lastig en niet vrij van
hobbels. De praktijk leerde aldoende dat niet iedere thuissituatie vergelijkbaar is en niet iedere
zorgvraag gebaat is bij dezelfde oplossing. Het gehanteerde beleid echter verliep wel langs die lijn en
zorgde voor een wegdrijven van de bedoeling, zorg op maat in het belang van de cliënt. Gelukkig lijkt
de wal het schip te keren. De boven genoemde werkgroep is al actief en onderzoekt via een drietal
casussen hoe praktijkafwijkingen van ‘de bedoeling’ het beste kunnen worden aangepakt. De eerste
casus betreft de Wmo.
Casus: Praktijkvoorbeeld van een keukentafelgesprek/Wmo aanvraag
Onderstaand voorbeeld is een geanonimiseerde situatie van een indicatiegesprek en een opvolgend,
geautomatiseerd herhalingsgesprek na een jaar. Echter, beschreven casus is wel degelijk te herleiden
naar een reële praktijksituatie. Het herhalingsgesprek wordt vanuit het systeem opgedragen,

onafhankelijk van de input van de betrokkenen omtrent de feitelijke situatie. De praktijk wijst uit dat
zorgverleners vragen zetten bij deze methodiek. Een herhalingsgesprek is niet altijd nodig en kan
bovendien kwetsend voor de cliënt in kwestie zijn. Bovendien gaat het ten koste van de beschikbare
tijd van de consulent, met als gevolg achterstand in keukentafelgesprekken en uitstel van de
benodigde zorg.
Mevrouw B. is 68 jaar en heeft in 2017 een herseninfarct gehad. Zij heeft geluk gehad met het
herstel, maar kampt desalniettemin met concentratieproblemen, evenwichtsstoornissen, zware
vermoeidheid en een vertraging van het denkproces. Volgens de arts is onduidelijk of en wanneer er
een verder herstelproces zal intreden. Waarschijnlijker is echter dat het mevrouw B. in de tijd eerder
achteruit dan vooruit gaat. Na twee weken thuis verzorgd te zijn door haar dochter, besluit deze
laatste dat ze lang niet alle benodigde hulp zelf kan leveren en ze belt naar het Wmo-loket van de
gemeente. Ze wil een gesprek met de consulent over ondersteuning. Eigenlijk schaamt haar moeder
zich omdat ze het niet meer zelf kan, maar ze ziet ook wel in dat er geen andere mogelijkheid is.
Bovendien wil ze graag in haar eigen huis blijven wonen. Mevrouw B. krijgt binnen de gestelde zes
weken de consulent van het Voormekaar Team op bezoek voor het zogenaamde keukentafelgesprek.
Dochter C. zit er eveneens bij. Tijdens het gesprek worden de knelpunten m.b.t. de zelfredzaamheid
van mevrouw B. onderzocht. Tevens wordt gekeken naar het eigen zorgnetwerk (mantelzorg), zoals
familie, vrienden, kennissen en buren. Tenslotte wordt per levensdomein bekeken waar de witte
vlekken liggen en waar additionele, passende ondersteuning moet worden geboden in het kader van
de Wmo. Besloten wordt een stukje maatwerk te bieden op het terrein van huishouding en vervoer
en mobiliteit. Mevrouw B. ontvangt voorlopig twee halve dagen per week huishoudelijk hulp met de
aantekening dat mocht blijken dat mevrouw B. zichzelf op termijn weer redt met het huishouden,
het kan worden afgebouwd. Verder krijgt ze een taxipas waarmee ze naar haar dochter op bezoek
kan en onder de mensen blijft. Zij mag niet meer autorijden en is dus afhankelijk van derden voor
haar vervoer. Dochter C. zorgt een keer per week voor de boodschappen, post en administratie.
Bovendien worden de buren gevraagd om een oogje in het zeil te houden. De papieren worden
ingevuld en de consulent vertrekt. Binnen de gestelde acht weken ontvangt mevrouw B. de
beschikking van de gemeente. Zij kan nu contact opnemen met een van de zorgaanbieders die door
de gemeente ondersteund worden. In samenspraak met haar dochter kiest mevrouw B. voor Zozijn.
Na een jaar neemt het Wmo-loket wederom contact op en maakt een nieuwe afspraak. Zoals de
regels het voorschrijven, wordt ieder jaar opnieuw een indicatiegesprek gehouden. Dit keer belt niet
de consulent van vorig jaar aan, maar een nieuwe. Dochter C. is ook dit keer aanwezig. De volgende
vragen onder meer worden gesteld aan mevrouw B.
“U heeft in 2015 een herseninfarct gehad, zie ik in het dossier. Hoe gaat het nu met u?”
“U krijgt begeleiding van een aanbieder. Waar ondersteunt deze u bij?”
“Bent u tevreden over de aanbieder die u nu begeleiding biedt?”
“Ik lees in het rapport dat er de vorige keer is afgesproken dat u mogelijk zelf weer een stukje van
het huishouden gaat oppakken. Wat kunt u nog zelf?”
“Wat vindt u nog moeilijk?”
“Hoe ziet u zichzelf over twee jaar?”
Dochter C. is duidelijk niet tevreden na afloop van het gesprek. Ze zag de schrikreactie van haar
moeder toen ze weer werd geconfronteerd met haar aandoening en hoorde dat de hulpverlening
mogelijk teruggeschroefd zou worden. Bovendien snapt ze absoluut niet waarom er weer een
keukentafelgesprek moest volgen, terwijl de diagnose van de arts na het herseninfarct toch helder
was. De kans op (volledig) herstel van haar moeder was uitermate gering. Daarnaast begreep ze niet
waarom het punt van meer zelf doen en minder ondersteuning naar voren kwam. Ze hield regelmatig
contact met Zozijn en uit die gesprekken bleek niet dat haar moeder in staat was om zelfstandig het

huishouden te doen. Zozijn twijfelde zelfs of de twee halve dagen wel voldoende waren. Door het
intensieve contact zagen zij een langzame verslechtering. Hielden die twee instanties geen contact
onderling? Goed, haar moeder behield de twee halve dagen zorg, maar hoe zat dat op termijn?
Waren de twee halve dagen voldoende om naar voren toe haar zorgbelangen te behartigen? Wat nu,
als er een plotselinge verergering optreedt, komt er dan eerst weer een keukentafelgesprek met kans
op vertraging van de benodigde zorg?
Een tweede ergernis kan ontstaan als de beschikking langer dan de wettelijke termijn van acht weken
uitblijft door achterstanden in het proces, bijvoorbeeld bij de afwikkeling van de
keukentafelgesprekken. Cliënten wachten daardoor onnodig lang op hun zorg en de zorgaanbieder
werkt feitelijk zonder contract en inkomen. De zorgverlener staat klaar, maar wacht op autorisatie
van de gemeente. Natuurlijk zal de zorgverlener niet snel afhaken en het nieuwe contract gaat
ongetwijfeld met terugwerkende kracht in. Het is echter de vraag of dit volgens de bedoeling is. Zo
zijn er meer vragen over de geschetste situatie te stellen:
-Was het de bedoeling dat een cliënt (onnodig) werd herinnerd aan haar aandoening?
-Was het de bedoeling dat er op zo’n korte termijn weer een vervolggesprek kwam?
-Was het de bedoeling dat er een nieuwe consulent op bezoek kwam?
-Was er gaande het zorgproces voldoende contact tussen zorgverlener en consulent?
-Is er naar de toekomst toe voldoende vanuit het belang van de cliënt geacht in plaats van het belang
van het proces (vraaggestuurd)? Met andere woorden, blijven we lekke banden plakken of zoeken
we naar de oorzaak?
Aan het begin kwam de complexiteit binnen de zorg al naar voren. Binnen de Wmo zijn er drie
perspectieven van waaruit wordt gehandeld, de cliënt, de zorgverlener en de
zorgautoriteit/gemeente. Uiteindelijk gaat het om de cliënt die zolang mogelijk moet kunnen blijven
meedoen in de samenleving. Opzet is vraaggestuurd werken waarbij geld niet de enige drijfveer mag
zijn. Als dat de bedoeling is, maar we constateren dat we in de praktijk soms goedbedoeld tegen
zaken aanlopen die niet de bedoeling zijn, hoe lossen we dit dan op? Is er vanuit de
casuïstiekgedachte een werkwijze te bedenken die ons terugbrengt naar ‘de bedoeling’ en tevens
schaalbaar is? Deze vraag wordt bij de eindconclusie nader besproken.

“Dat kan toch niet de bedoeling zijn!” (2)
Casuïstiek voor onbedoelde zorgverlening binnen het sociaal domein.
Inleiding
Deze verslaglegging heeft betrekking op de tweede besproken casus. Aanvullend op de eerder
genoemde werkgroep waren aanwezig: Jan Lenselink (raadslid GroenLinks), Joke Pot-Klumper
(raadslid Gemeentebelangen), Rudy van de Esschert (raadslid Gemeentebelangen), Martine
Tenhagen (raadslid CDA), Anne Weijman (communicatieadviseur gemeente Berkelland), Petra
Ruesink (beeldverslaglegger gemeente Berkelland), Ada Hartman (ex-bestuurder van een
zorginstelling), Janna Sielias (beleidsmedewerker SDOA), Marleen Kosterink (projectmanager
Berkellandse Uitdaging) en Gerrie Derking (ondernemer).
De eerste casus betrof de Wmo met als kernprobleem het pijnpunt van de geautomatiseerde
indicatiegesprekken. De tweede casus gaat over een andere gebied binnen het sociaal domein, de
bijstandsuitkering, gerelateerd aan ‘de zorg voor werk’. Deze casus beschrijft gerichte,
praktijkafwijkende ondersteuning via de ‘proeftuin maatwerk’ binnen de SDOA.
Casus 2: Proeftuin Maatwerk
(Onderstaand voorbeeld is een bestaande situatie)
Meneer B is een alleenstaande man op leeftijd. Hij ontvangt AOW, maar heeft beperkte financiële
mogelijkheden. Als gevolg van een hersenbloeding heeft meneer B meerdere keren per week
fysiotherapie. Door deze maatregel kan hij zelfstandig thuis blijven wonen. Medio 2018 is vastgesteld
dat de aandoening van meneer B chronisch is en hij structureel gebruik moet maken van de fysio ter
bestrijding van de lichamelijke klachten. Hierdoor krijgt hij sinds de diagnosestelling de
behandelingen vergoed. De fysiobehandelingen in de voorliggende periode in 2018 moet meneer B
zelf betalen. Het is namelijk zo dat de basisverzekering alleen fysiobehandelingen vergoedt vanaf de
21e behandeling. Voorwaarde is wel dat de aandoening chronisch is en als zodanig vastgesteld.
Meneer B heeft echter geen financiële middelen om zich aanvullend te verzekeren. Wanneer hij de
fysio niet betaalt, wordt de behandeling stopgezet met als gevolg dat hij niet langer thuis kan blijven
wonen.
Wordt meneer B aan zijn lot overgelaten? Dat kan tot niet de bedoeling zijn?
Meneer doet een aanvraag voor een vergoeding van de voorafgaande fysiobehandelingen in 2018.
Voor deze aanvraag heeft hij contact met zijn inkomensconsulent. De SDOA vergoedt deze
behandelingen niet vanwege het bestaan van een zogenaamde ‘passende en toereikende,
voorliggende voorziening’, de zorgverzekering. Dit is op grond van artikel 15 van de Participatiewet
(PW), waarin staat beschreven dat er geen recht op bijstand bestaat als er een beroep gedaan kan
worden op een voorliggende voorziening.
De spagaat bestaat hierin dat de wetgeving feitelijk participatie tot doel heeft, maar tegelijkertijd de
regelgeving niet bij alle praktijksituaties aansluit. De SDOA besluit, vanuit de maatwerkgedachte dat
het wenselijk is dat meneer zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen, om de ingezette behandelingen
wel te vergoeden.
De volgende afwegingen worden gemaakt:
-Sociale
-Financiële

: Meneer B kan door de regeling thuis blijven wonen;
: Een geringe investering nu bespaart waarschijnlijk een hoop zorgkosten later;

-Organisatorisch : Door meneer B thuis te laten wonen behoudt hij zijn zelfstandigheid
Natuurlijk zijn er ook vraagteken bij deze casus:
-Wie bepaalt dat fysiotherapie voor meneer B de juiste behandeling is?
-Wat gebeurt er als de financiële last voor de gemeente te hoog wordt?
In het boven beschreven praktijkvoorbeeld werd een oplossing voor en op een doodlopende weg
gezocht. Een latere evaluatie zal moeten uitwijzen of de gekozen weg tot voldoende maatwerk leidt
en onbedoelde gevolgen kan ombuigen naar ‘de bedoeling’. Partijen moeten elkaar stimuleren om
het beste uit de zorg en de beschikbare gelden te halen. De mogelijk weg naar ombuiging wordt
nader besproken bij de eindconclusie.

“Dat kan toch niet de bedoeling zijn!” (3)
Casuïstiek voor onbedoelde zorgverlening binnen het sociaal domein.
Inleiding
In de eerste twee casussen is gekeken naar situaties waarin de gemeente als aanbieder, eigenaar en
bewaker van het zorgsysteem de hoofdrol heeft. Gaat iets niet volgens ‘de bedoeling’ dan ligt het
aan het systeem. Maar de wetgeving heeft eveneens bepaald dat ook de vragende partij een
verantwoordelijkheid heeft. Zorg wordt in principe pas verleend als de eigen mantelzorgkring
letterlijk en figuurlijk uitgeput is. In de derde casus keren we terug naar mevrouw B en beschrijven
we onder de kop “De mantelzorger” twee hypothetische situatie. In de eerste wordt de zorginstantie
onbedoeld belast. In de tweede raakt de mantelzorger te diep betrokken in het proces en loopt
daardoor vast.
Casus 3: ‘De mantelzorger’
(Onderstaand voorbeelden zijn hypothetische situaties.)
Mevrouw B. is 68 jaar en heeft in 2017 een herseninfarct gehad. Zij heeft geluk gehad met het
herstel, maar kampt desalniettemin met concentratieproblemen, evenwichtsstoornissen, zware
vermoeidheid en een vertraging van het denkproces. Volgens de arts is onduidelijk of en wanneer er
een verder herstelproces zal intreden. Waarschijnlijker is echter dat mevrouw B. in de tijd gezien
eerder achteruit dan vooruit gaat. Als mevrouw B weer thuis is, wordt ze de eerste twee weken door
haar dochter verzorgd.
(situatie 1) Maar dan besluit deze laatste dat ze de zorg niet langer op zich wil nemen. Uiteindelijk
betaalt haar moeder zorgpremie en heeft dus recht op zorg. Ze belt naar het Wmo-loket van de
gemeente. Ze wil een gesprek met de consulent over ondersteuning.
Tijdens het gesprek laat de dochter haar moeder niet aan het woord. Zij weet tenslotte wat het beste
voor haar moeder is. “Ik kan het er echt niet meer bijhebben”, begint ze. “Mijn vrije tijd is spaarzaam.
In de week heb ik slechts één dag vrij en die besteed ik aan mijn sociale contacten. Lekker weg met
vriendinnen, saunaatje pakken, nou ja, wat vriendinnen onder elkaar zo doen. In het weekend is het
hollen en vliegen met de sport van de kinderen. Mijn oudste tennist op hoog niveau en dat kost veel
reistijd. Dan heb ik echt geen zin meer om ook nog eens voor mijn moeder het huishouden te doen.
Mijn moeder betaalt zorgpremie, dus ik verwacht dat dit door de gemeente wordt opgelost.”
Vr. “Is er verder iemand in de directe sociale kring die af en toe iets kan doen, kennissen of buren
wellicht?”
Antw. “Nee hoor, mijn moeder heeft nooit zo’n goed contact met de buren gehad. Bovendien gruwel
ik alleen al van het idee dat iedereen zomaar toegang krijgt tot de woning”.
(situatie 2) Eigenlijk bevalt de hulp aan haar moeder dochter B wel. De band tussen hen was nooit
heel warm, maar nu merkt ze dat deze door haar te helpen verstevigt. Best een prettig gevoel, denkt
ze. In de weken die erop volgen, raakt ze steeds meer betrokken bij het werk. Huishouding,
boodschappen doen, afspraken met de instanties maken, tuintje aanharken et cetera. Aangezien ze
zelf slechts twee dagen per week werkt, kan ze het er best bijdoen. Bovendien is moeder nog prima
in staat om hier en daar te helpen. In de maanden erna echter verslechtert de toestand van haar
moeder en de ‘eigen bijdrage’ van haar gaat naar nul. Het laatste wat haar dochter wil, is een
achteruitgang in het huishouden en ze er besteedt allengs meer tijd aan. Thuis worden er vragen
gesteld, maar ze wil er niets van weten. Het is haar moeder en daar zorgt ze zelf voor. Het duurt niet
lang meer of de overbelasting eist zijn tol. Haar belasting en belastbaarheid zijn niet meer in balans.

Bovenstaande casus richt zich geheel op de mantelzorger. “Ik heb recht op” staat niet in de wet,
maar anderzijds kan de wet niemand verplichten om zich als mantelzorger in te zetten. De andere
kant is ook waar. De wet wil ook bescherming bieden tegen de situatie dat een te zware last aan zorg
ten koste van de eigen gezondheid gaat. Voor de consulent is hier een belangrijke, maar niet altijd
gemakkelijke taak weggelegd. Een persoonlijk gesprek kan de status quo doorbreken. Dat vergt
echter ervaring en training. Bovendien is het de vraag hoe overbelaste mantelzorgers worden
getraceerd. Melden zijn zichzelf, is er een special loket? Wordt daar in de publiciteit voldoende
aandacht aan geschonken? De gemeente kan hieraan bijdragen, en doet dit al, bijvoorbeeld door
voor mantelzorger gerichte vormen van gesprekstraining en een cursusaanbod te faciliteren.

4. Wat leren we vanuit de casussen en hoe komen we tot ‘de bedoeling’ ?
De uitgewerkte casussen geven een inkijk in de bestaande werkwijze in een specifiek zorgproces
binnen het sociale domein. Het zijn feitelijk (geanonimiseerde) praktijksituaties waarin de
betrokkenen op onderdelen vastlopen als gevolg van een jarenlang vast geprotocolleerd systeem. Als
we dit dus constateren, hoe krijgen we hierin dan verandering? Met andere woorden, is er vanuit de
casuïstiekgedachte een werkwijze te bedenken die ons terugbrengt naar ‘de bedoeling’ en tevens
schaalbaar is?
Werken vanuit de bedoeling is ook leren op alle niveaus.
Lena Van Gastel bedacht een mooie metafoor om op een laagdrempelige manier tot ‘de bedoeling’
te komen. Werken vanuit ‘de bedoeling ’is namelijk meer dan alleen werken. Aan het werkproces
gaat een leerproces vooraf waarbij alle betrokkenen op alle niveaus leren hoe je met elkaar tot ‘de
bedoeling’, tot verbetering van het bestaande proces komt. De gebruikte metafoor bestaat uit
banden plakken, steentjes uit de band verwijderen en straatje vegen. Aan de hand van casus
nummer 1 wordt deze metafoor nader uitgewerkt:
a. Banden plakken
In geval van ‘banden plakken’ staat de consulent centraal. Hij of zij heeft de keuzevrijheid ten aanzien
het wel of niet inplannen van een hernieuwd indicatiebezoek. De bedoeling is continuering van zorg
met zo min mogelijk wisselingen van de wacht. Goed en regelmatig overleg met de zorgverlener leidt
tot inzicht omtrent de wenselijkheid en noodzaak voor een hernieuwd indicatiebezoek. ‘Banden
plakken’ vormt de directe oplossing als het gaat om werken vanuit ‘de bedoeling’.
b. Steentjes uit de band
Bij ‘steentjes uit de band halen’ wordt de oorzaak van de lekke band weggenomen. Doorgetrokken
naar de praktijk betekent het dat er naar een verbeterde overlegstructuur tussen de betrokken,
uitvoerende professionals wordt gezocht. Een korte lijn en goede vertrouwensband tussen de VMK
regisseur en zorgverlener Zozijn hadden kunnen voorkomen dat er een nieuw indicatiebezoek bij
mevrouw B volgde. Maar dat geldt ook voor alle andere ‘mevrouw B’s’ die afhankelijk zijn van zorg.
Steeds weer het steentje uit de band halen leidt weliswaar tot reparatie, maar blijft desalniettemin
achterafbeleid. Het gaat juist om continuebeleid dat geborgd wordt en vooral ook willekeur uitsluit.
Wat hebben de professionals daarvoor nodig en welke mate van beslissingsbevoegdheid wordt hen
beleidsmatig toebedeeld?
c. Straatje vegen
Bij straatje vegen gaat het om het wegnemen van de steentjes die een lekke band tot oorzaak
hebben. De ‘veegploeg’ in dit geval bestaat uit de bestuurlijke en organisatorische laag. Refererend
aan de casus zou er sprake kunnen zijn van een systeemaanpassing wat moet leiden tot een mandaat
lager in de organisatie en tevens het voorkomen van overbodige indicatiegesprekken en wachtlijsten

(i.e. werken vanuit ’de bedoeling’). Mogelijk is ook dat een mandaat voor beleidsaanpassing op een
hoger niveau dan gemeentelijk ligt, bijvoorbeeld bij de zorgverzekeraar.

1 Bijlage 2.A Werken vanuit de bedoeling_visual harvest

1 Bijlage 2.D Adviezen 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur

Adviezen ontwikkelteam, januari 2021

1 Bijlage 2.G Evaluatie Plaform Vrijwilligers 2020

Evaluatie Platform Vrijwilligers 2020
Deze evaluatie is gebaseerd op de activiteiten en beoogde effecten die in dialoog met
stakeholders zijn uitgewerkt in de effectenarena Platform Vrijwilligers Berkelland. De
effecten zijn gegroepeerd in 4 categorieën: maatschappelijke effecten, effecten
(potentiële) vrijwilligers, effecten voor organisaties met vrijwilligers en effecten voor
inwoners. Aan de hand van deze 4 categorieën wordt beschreven welke activiteiten
ondernomen zijn en tot welke resultaten dit heeft geleid.
Maatschappelijke effecten
Maatschappelijke effecten als een inclusievere samenleving en verbetering van het
imago van vrijwilligerswerk worden pas over een langere periode zichtbaar. Het Platform
Vrijwilligers draagt hieraan bij, naast andere interventies en ontwikkelingen.
Activiteiten in 2020
o Contacten met vrijwilligersorganisaties (algemeen en corona)
o Vrijwilliger in het zonnetje
o Facebookberichten en nieuwsmails
o Campagne ‘Mensen maken Nederland’
o NLDoet
o Voorbereiding nieuwsbrief
Effecten (potentiële vrijwilligers
Voor (potentiële) vrijwilligers is het van belang dat vrijwilligerswerk bekender en
toegankelijker wordt en mogelijkheden biedt om hun talenten in te zetten en te
ontwikkelen.
Activiteiten in 2020
o Bijhouden vacaturebank en Naobercontact op website Voormekaar
o Voorbereiden nieuwe vacaturebank op digitaal platform op Berkellandwijzer
Effecten organisaties met vrijwilligers
Vrijwilligersorganisaties en verenigingen zijn afhankelijk van vrijwilligers. Zowel voor
bestuurstaken als voor de uitvoering van activiteiten zijn er voldoende capabele
vrijwilligers nodig. Daarnaast is kennis en kunde nodig om organisaties slagvaardig en
toekomstbestendig te maken. Het Platform Vrijwilligers verbindt en faciliteert hierin.
Activiteiten in 2020
o Startbijeenkomst Platform
15 organisaties
o Projectgroep is samengesteld
o Online inspiratiesessie ‘Anders Besturen’
40 organisaties
o Contact en uitwisseling nieuws en informatie
60 organisaties
o Meedenksessie vrijwilligersaanpak Kronenkamp
o Deelname projectgroep Toekomstbestendig Sportlandschap
(Lokaal Sportakkoord)
o Voorbereiding ‘expeditie nieuwe gezichten’
(Mensen maken Nederland)
o Voorbereiding informatie en inspiratieverhalen voor digitaal platform
op Berkellandewijzer
o Onderzoek naar mogelijkheden om online cursusaanbod bibliotheek
beschikbaar te stellen aan vrijwilligersorganisaties
Effecten inwoners
Voor inwoners is het van belang dat vrijwilligerswerk laagdrempelig en toegankelijk is.
Hierdoor wordt zowel hulp vragen als hulp aanbieden gemakkelijker. Eén plek met alle
informatie over alle vormen van vrijwilligerswerk (georganiseerd, ongeorganiseerd,
incidenteel, structureel) draagt hieraan bij.

Activiteiten in 2020
o Voorbereidingen digitaal platform op Berkellandwijzer dat de ingang is voor alle
vormen van vrijwilligerswerk, voor vraag en aanbod, met informatie en inspiratie.
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Rapportage project
‘Dementievriendelijk Berkelland’
2020 en
Resultaten totale project

Rapportage van 2020
In deze rapportage van het project Dementievriendelijk Berkelland beschrijf ik de
initiatieven die genomen zijn in 2020. Dit doe ik volgens het projectplan
Dementievriendelijk Berkelland dat ingedeeld is in vijf doelen met subdoelen. De
subdoelen die in een eerder jaar zijn afgerond, zijn hier niet beschreven.
Doelen
1.Vergroten van de kennis over dementie en hoe hiermee om te gaan in de
eigen organisatie en in de gemeente. Hierdoor bereiken van meer begrip voor
dementie in de samenleving, het herkennen van mensen met dementie en het
beter omgaan met mensen met dementie.
1.2 In 2020 hebben er (gemeten op 16-11-2020) in totaal 91 mensen een
onlinetraining gevolgd over dementie via de website:
www.samendementievriendelijk.nl/berkelland.
Hiervan waren er 67 medewerkers van de gemeente Berkelland;
12 inwoners;
7 vrijwilligers;
3 ondernemers;
2 anders.
1.3
In april is er een thema-artikel in Berkelbericht besteed aan “Dementie en Corona”.
Op de Berkellandwijzer is informatie opgenomen over activiteiten in Berkelland in
Coronatijd.
In Mei is in Berkelbericht en op de Berkellandwijzer een artikel verschenen over de
onlinecursus “In je buurt” en het downloaden van kaart waarop staat dat je hen niet
vergeet. Op de achterkant kan aangekruist worden waar je iemand bij zou willen
helpen.
In Berkelbericht is een tekst verschenen in April over Bewegen in corona-tijd.
Artikel ‘Muziek en dementie’ onder de aandacht gebracht via Berkellandwijzer en de
facebookpagina van Voormekaar.
Eind mei is een tekst over omgaan met mensen met dementie in het infoblad voor
huishoudelijke hulpen verschenen.
In Mei is informatie over diverse thema’s op Berkellandwijzer geplaatst namelijk over
valpreventie, bewegen (fietsoefeningen), Kunst en cultuur en eenzaamheid.
Er is een artikel geschreven over Zorgtechnologie en dementie gericht op de
Thuisscan. Dit artikel kon niet in Berkelbericht geplaatst worden vanwege corona.
Maar zal daarna geplaatst worden als de Thuisscan weer doorgang krijgt.
1.6 Op 10 Maart is een voorlichtingsbijeenkomst aan lerarenteam van de Triviant
gegeven door een voorlichter van Alzheimer Nederland.
Op 11 Maart lesgegeven aan twee samengevoegde groepen van VSO Triviant door
een voorlichter van Alzheimer Nederland.
Leraren en leerlingen (ook voor ouders) hebben informatiemateriaal meegekregen
over dementie en mantelzorg. Er is vervolgens een artikel hierover verschenen in
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Berkelbericht en op de facebookpagina van de gemeente Berkelland. Er is tevens
een artikel verschenen op de website van Alzheimer Nederland hierover.
Alle VO-scholen zijn in april/ begin mei nog eens geattendeerd op de mogelijkheid
om een online lesprogramma te volgen over dementie. Ook hebben zij het bericht
ontvangen dat in Berkelbericht heeft gestaan over de gastles over dementie bij VSO
De Triviant.
1.7 Eind januari zijn alle ondernemers via de ondernemersverenigingen via een
nieuwsbrief op de hoogte gesteld van het belang en van praktische mogelijkheden
die er zijn om aandacht te besteden aan een dementievriendelijke onderneming. Ook
op de website van de ondernemersverenigingen is deze informatie geplaatst. Tevens
is de nieuwsbrief geplaatst op de website www.gemeenteberkelland.nl/ondernemers.
Op Linkedin is ook een bijlage geplaatst en die is gedeeld door een collega van de
gemeente Berkelland die zich richt op ondernemers.
In week 6 is in Berkelbericht geattendeerd op dit thema voor ondernemers en wordt
verwezen naar de nieuwsbrief die vermeld staat op bovenstaande website van de
gemeente. In week 10 is een reminder verstuurd naar alle ondernemersverenigingen.
Naar aanleiding van de oproep dat ondernemers aangeven wat ze hiermee willen en
kunnen doen.
1.8 Ook dit jaar is weer aandacht besteed aan dementie door de vier bibliotheken in
Berkelland. Door het vragen van speciale aandacht voor boeken over dementie
uitgestald op thematafels.
1.9 Voor de Wereld Alzheimer dag is gekozen om activiteiten te kiezen waarmee het
brein fit gehouden wordt (o.a. voor mensen met dementie). Het idee was om bij
lokaties waar doorgaans gespeeld worden zoals het dorpshuis in Ruurlo en in de
Hofmaat in Neede, nu ook spellente spelen. We wilden dit aanbieden voor jong en
oud omdat dit het thema is. Daarnaast was Zlimthuis gevraagd om lezingen op de
bibliotheek- lokaties te geven over zorgtechnologie en langer thuis wonen en de
mogelijkheden bij dementie.
In Huisje Noord zouden spellen gespeeld worden en waren er buitenactiviteiten bij de
speeltoestellen voor senioren gepland en het lopen van een ‘Ommetje”. Ook zouden
er binnen spellen gespeeld worden om het brein te stimuleren. Kinderen zouden
wandelstokken van 1,5 meter gaan maken waar de ouderen mee zouden gaan
lopen. Door corona heeft de gemeente een besluit genomen om activiteiten niet uit te
voeren en hiervoor geen pr te maken. De organisaties besloten een aangepast
programma aan te bieden. Er zijn ouderen een ‘Ommetje’ gaan lopen t.b.v. een
gezonde leefstijl. Helaas kwamen er geen deelnemers voor de lezingen van
Zlimthuis waarschijnlijk ivm corona.
In Winterswijk is vanuit de bibliotheek een lezing door Hugo Borst georganiseerd
voor mensen uit de regio.
Vanuit de gemeente is alsnog een woordpuzzel over dementie gemaakt en in
Berkelbericht geplaatst. De prijswinnaars hebben het spel ‘Dobbel-denken’
ontvangen waarmee het brein gestimuleerd wordt.
De 1-meting van de kennistest over dementie zou in November plaatsvinden
wanneer de beursvloer en de Uit-avond gecombineerd zou worden namelijk op 5
November.
Door de corona-maatregelen is echter besloten om de UITavond niet te organiseren.
Er is geprobeerd om de 1-meting nog op een andere manier uit te voeren maar dit
was niet meer haalbaar binnen de projecttijd.
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Extra activiteit:
De inwoners in Berkelland hebben gekozen voor het thema ‘Dementie in 2020” om
uit te werken door de Berkellandse uitdaging.
Een actiecomité zet zich in voor het organiseren van een activiteit over dementie.
Door dit actiecomité waarin de projectleider dementie participeert, is een plan
bedacht voor een breed publiek. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij de provincie
Gelderland en dit plan is gehonoreerd. Andere samenwerkingspartners zijn: Zorgerf
Berkelland en Humanitas.
Er is een bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers, organisaties en
mantelzorgers in de kerk in Eibergen. Daarnaast was het ook mogelijk om de
bijeenkomst te volgen via een livestream i.v.m. corona. Totaal 129 mensen hebben
de avond bijgewoond; live of via de livestream. Er was een gespreksleider en er
waren vier experts. Een geriatrisch specialist, een trajectbegeleider dementie, een
medewerker van Zlimthuis en de projectleider dementie van gemeente Berkelland.
Het gesprek werd aangegaan met het publiek over dementie. Hier werd zeker
gebruik van gemaakt. Ook mensen die thuis de bijeenkomst bijwoonden konden
meepraten via de chat. Er waren vijf korte video’s opgenomen door lokale acteurs en
aan de hand van die video’s werd het gesprek opgebouwd. Deelnemers kregen een
flyer met informatie en voor belangstellenden in de zaal waren er diverse folders om
mee te nemen. Voor de mensen die de bijeenkomst thuis bijwoonden, volgde
naderhand de informatie digitaal.
De reacties op de avond waren positief. Er is aandacht aan besteed in diverse lokale
media en sociale media.
2.Mensen met dementie en hun mantelzorgers in een vroeger stadium
signaleren en via maatwerkoplossingen ondersteunen. Inzet van vrijwilligers
hierbij vergroten.
2.1 In januari is een ervaringsverhaal van een mantelzorger van iemand met
dementie in Berkelbericht geplaatst. Dit artikel stond ook op de facebook pagina. Er
waren veel reacties van inwoners hierop die hun waardering lieten blijken.
2.2 Bewegen en ontmoeten
Bewegen en ontmoeten is nog steeds wekelijks bij Huisje Noord, inmiddels zijn ze
gestart met een extra uurtje dus 2 keer per week.
Huisje Noord huurt de Sportfederatie Berkelland nu in voor die 2 keren, maar
eventuele deelnemers van buitenaf kunnen nog steeds aansluiten (i.v.m. corona nu
wel wat lastiger). Ze doen zoveel mogelijk buiten i.v.m. corona, maar als het slecht
weer is gaan we binnen met 1,5 m afstand en eventueel een mondkapje.
Op dinsdag zijn er 4 à 5 deelnemers en op de vrijdag 4 (waarvan 2 dezelfde als
dinsdag). Dus er zijn in totaal 7 verschillende deelnemers.
Via het VMK in contact gekomen met een man met beginnende dementie die graag
wilde wandelen.
Aangesloten bij de wandelgroep bleek dat vanuit de groep toch lastig te zijn omdat
het gesprek soms moeilijk te volgen was en meneer soms ineens een tijd stilstond
om op zoek te gaan in zijn tas naar spullen die er niet in zaten… Meneer vond het
zelf wel heel leuk in de groep.
Op zoek gegaan naar een maatje, deze wandelt nu met meneer mee in de groep en
houdt een oogje in het zeil. Waar nodig kort hij de ronde in en stelt hem gerust als hij
wat kwijt is. Meneer kan toch blijven wandelen in de groep!
Dit is wat mij betreft een mooi voorbeeld om te laten zien dat er steeds meer naar de
mogelijkheden wordt gekeken voor mensen met dementie!
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Extra onderdeel
In het kader van de borging is nagegaan of de website van de gemeente Berkelland
met als thema dementie overgeplaatst kan worden naar Berkellandwijzer.
De informatie die op de gemeente Berkelland staat is algemener en uitgebreider. De
Berkellandwijzer had eerst alleen de functie van sociale kaart maar dit is nu wel
uitgebreid. De projectgroep dementie staat positief tegenover het opnemen van de
informatie van de website van de gemeente Berkelland/ dementie naar de
Berkellandwijzer. Op die manier is er 1 plek waar informatie te vinden is over
dementie en waar informatie actueel gehouden moet worden.
Er is uitgezocht welke informatie van de website van de gemeente Berkelland op het
gebied van dementie geplaatst moest worden naar www.berkellandwijzer.nl. SDU
heeft dit er vervolgens op gezet. In de week voor de Wereld Alzheimer dag is
vervolgens in Berkelbericht pr geweest hiervoor.
3.Verschuiving van zorg naar welzijn/positieve gezondheid. Beter benutten van
preventieve maatregelen en – voorzieningen en van ICT-oplossingen.
3.2 Op verzoek van Vilans is de projectleider dementie uitgenodigd bij een
presentatie van Vilans over positieve gezondheid en dementie. De informatie en
tools zijn vervolgens gedeeld met de projectgroep dementie.
Extra onderdeel t.a.v. opzetten Breinbieb.
Op 3 Maart is een bijeenkomst door de gemeente georganiseerd i.s.m. de
bibliotheek. Hierbij zijn enkele mensen van ouderenbonden, seniorenbonden, regio
afdeling Alzheimer Nederland, gehandicaptenplatform, Patiëntenvereniging van Nietaangeboren hersenletsel en leden van de bibliotheek uitgenodigd om mee te denken
over Breinbieb.
Hierbij kwam naar voren dat de deelnemers het een mooi initiatief vinden. Het is van
belang om aan te sluiten bij bestaande initiatieven.
Door de corona-crisis kon vervolgens een behoeftepeiling niet opgepakt worden
onder lezers van de bibliotheek.
Extra onderdeel:
Er is een startdocument (beleidsstuk) geschreven voor het oppakken van integrale
valpreventie in het voorjaar 2020.
Extra onderdeel
Inwonerpanel naar de lokale informatie over ondersteuningsmogelijkheden bij
dementie.
In samenwerking met Moventem is een onderzoek uitgevoerd bij het inwonerspanel
“Berkelland spreekt”. Daarnaast zijn deelnemers aan het Alzheimercafé en
(zorg)professionals via een open link benaderd om deel te nemen.
In dit onderzoek is de folder “Wegwijzer Dementie in Berkelland” geëvalueerd, de
informatie op Berkellandwijzer.nl over dementie en de onlinetrainingen via
www.samendementievriendelijk.nl/berkelland. N.a.v. de resultaten heeft overleg met
de projectgroep dementie plaatsgevonden, is een memo geschreven en een artikel in
Berkelbericht. Er is een plan opgesteld om verbeteringen op te pakken naar
aanleiding van resultaten.
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4. Mensen met dementie kunnen zo lang mogelijk meedoen in de samenleving
en krijgen begeleiding opmaat.
4.1 Het aanbod van dagvoorzieningen voor mensen met dementie is
geïnventariseerd en opgenomen in de Berkellandwijzer.nl
De Werkgroep dementie en Welzijn waaraan ik als projectleider dementie heb
deelgenomen, is in het begin van 2020 bezig geweest met het thema daginvulling. Er
heeft een regionale bijeenkomst plaatsgevonden en nieuwsbrieven zijn verspreid
vanuit de regio over dit thema.
4.2 Wachttijden Indicaties daginvulling: In de projectgroep dementie is het signaal
besproken dat de wachttijden lang zijn voor mensen met dementie. Er zijn
vervolgens afspraken gemaakt tussen Voormekaar en de Trajectbegeleiders
dementie hoe hiermee om te gaan zodat mensen snel kennis kunnen maken op de
nieuwe locatie en de wachttijden niet te lang worden.
Op 11 februari heeft het Alzheimercafé een avond georganiseerd over dementie en
hulpmiddelen i.s.m. een medewerker welzijn Voormekaar die lid is van de
projectgroep dementie.
5. (zorgprofessionals zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en ze delen
kennis met elkaar.
5.3 De Scholing Lokaal samenwerken kwetsbare ouderen voor (zorg)professionals is
in het voorjaar 2020 niet doorgegaan.
In het najaar 2020 kon de scholing wederom niet doorgaan. Er is toen een kaart
toegestuurd aan alle deelnemers (soort hulpmiddel) om ouderen en alcohol.
5.4 Tijdens dit project is aangesloten bij diverse netwerken in de regio. (Bijvoorbeeld
gericht op het programma ouderen achterhoek).
Extra:
In 2020 is een gemeentetool dementie getest in de praktijk. Deze tool is vervolgens
aangepast. Deze gemeentetool dementie is voor gemeenten beschikbaar die aan de
slag willen met een dementievriendelijke gemeente. Zie
www.dementiezorgvoorelkaar.nl
Deze tool “Overzicht lokale ondersteuningsmogelijkheden voor mensen met
dementie en hun mantelzorgers” is in samenwerking met diverse lokale
(zorg)professionals gevuld met informatie. Deze tool is geïmplementeerd bij
medewerkers Voormekaar, poh-ers, wijkverpleegkundigen en trajectbegeleiders
dementie. Vervolgens heeft een evaluatie plaatsgevonden bij medewerkers
Voormekaar. Enkele medewerkers gaven aan het waardevol te vinden dat
ondersteuningsmogelijkheden voor deze doelgroep gebundeld zijn in een schema.
Het zorgt er ook voor dat de continuïteit gewaarborgd is en dat er een totaaloverzicht
is terwijl veel mensen maar een deel van het ondersteuningsaanbod kennen.
Voor een evaluatie was het echter wat te vroeg; de meeste medewerkers hebben het
instrument nog niet in de praktijk uit kunnen testen. Dit komt omdat er geen fysieke
keukentafelgesprekken plaats vinden vanwege corona. Afgesproken is medewerkers
welzijn Voormekaar een evaluatie van het instrument in hun eigen kern zullen
uitvoeren op een later moment.

6

Bij Deltaplan Dementie heeft de projectleider Dementie een presentatie gegeven
over de beleidstool dementie en de aanpak van het beleid gericht op dementie bij de
gemeente Berkelland.
Extra:
Dementie is als doelgroep opgenomen in de lokale inclusieagenda.
In het najaar is uitvoering gegeven aan een bijeenkomst over dementie bij de
Inclusieagenda d.m.v. een acteur.

Resultaten die bereikt zijn met het project
‘Dementievriendelijk Berkelland’
(Vanaf augustus 2018 tot en met eind 2020).
Meer kennis en bewustwording gecreëerd bij inwoners, organisaties, ondernemers
scholieren en leerkrachten van voortgezet onderwijs als het gaat om het (tijdig)
herkennen van dementie en het omgaan met mensen met dementie.
Lokale samenwerking tussen (zorg)professionals en organisaties en ondernemers is
vergroot voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
(Zorg)professionals die zich dementie en hun mantelzorgers in Berkelland kennen
elkaar, weten elkaar te vinden en delen signalen met elkaar.
Ontstaan van diverse lokale initiatieven in de gemeente Berkelland om:
1. Mensen met dementie en hun mantelzorgers mee te laten doen.
2. Een gezonde leefstijl te bevorderen (wat tot 30 % van de gevallen van
dementie kan voorkomen en bij mensen met dementie het proces kan
vertragen).
3. De lokale informatie over ondersteuningsmogelijkheden voor mensen met
dementie en hun mantelzorgers in kaart te brengen, te vergroten en te
verbeteren (schriftelijk en online).
4. Informatie te delen over langer thuis wonen met ICT-mogelijkheden hierbij.
Berkelland is een goed voorbeeld geweest voor de dementievriendelijke gemeente.
Er is een gemeentetool dementie ontwikkeld door Vilans en Movisie en de gemeente
Berkelland heeft bijgedragen aan de ontwikkeling hiervan. De gemeentetool is
getest, geïmplementeerd en geëvalueerd bij de gemeente Berkelland.
Er is regionale publiciteit geweest en publiciteit via social media.
Er is een interview uitgevoerd en hiervoor is landelijke pr geweest via
Samendementievriendelijk. Ook Alzheimer Nederland heeft pr voor de gemeente
Berkelland gemaakt.
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1 Bijlage 2.H Berkelland Dementievriendelijk

Project

Dementie
vriendelijk
BERKELLAND

Wat hebben we in
2,5 jaar tijd met
elkaar bereikt?

Als dementievriendelijke gemeente werken we samen met inwoners,
organisaties en ondernemers om de kwaliteit van leven voor mensen
met dementie en hun mantelzorgers te vergroten. De afgelopen 2,5
jaar hebben we met elkaar mijlpalen bereikt en successen behaald.

Wat hebben we bereikt?
Meer kennis en bewustwording
over dementie
Bij inwoners, organisaties, ondernemers,
scholieren en leerkrachten van
voortgezet onderwijs.

Lokale samenwerking
is verbeterd en versterkt
Tussen (zorg)professionals en
organisaties. Ze weten elkaar te
vinden en delen signalen met
elkaar.

Ontstaan van lokale
initiatieven
- gericht op het laten meedoen van mensen met
dementie en hun mantelzorgers
- lokale informatie over ondersteuning in kaart
gebracht en verbeterd
- gezonde leefstijl stimuleren
- informatie over langer thuis wonen en ICT

Met wie hebben we dit bereikt?

Met onder andere de projectgroep Dementie. Hierin zijn lokale
W
(zorg) professionals en een vrijwilliger van de regio afdeling
Alzheimer Nederland vertegenwoordigd. De groep
komt regelmatig bij elkaar voor het uitwisselen van informatie
en kennis. Samenwerking Sport Federatie Berkelland,
regionale ketenzorg dementie en bibliotheken, organisaties,
ondernemers, vrijwilligers en Samendementievriendelijk.

Activiteiten

144
deelnemers

Positief ontvangen training
'Goed omgaan met dementie'
training waarbij je dementie leert herkennen
en hoe je als omgeving het beste om kunt
gaan met mensen met dementie.
Deelnemers: vrijwilligers inloopactiviteiten,
vervoersdiensten, Sport Federatie Berkelland,
medewerkers gemeente, politie, Beweegwijs
2020

Aandacht voor jaarlijkse Wereld Alzheimerdag
2018: kennis testen bij inwoners op de plaatselijke
weekmarkten en in gesprek over dementie
2019: VR-bril voor mantelzorgers
2020: corona, aangepast programma: Ommetje,
puzzelwedstrijd en regionale lezing Hugo Borst

corona

2018

196
testen

2019

64

"Het laat zien hoe
jouw gedrag op
iemand met
dementie overkomt"

deelnemers

91

afgeronde trainingen
o.a. vrijwilligers, ondernemers,
medewerkers gemeente

Online training
samendementievriendelijk.nl/berkelland
in 15 minuten krijg je meer inzicht in
dementie en tips en adviezen hoe je
iemand met dementie het beste kunt
benaderen

Bijeenkomsten
'Lokaal samenwerken kwetsbare ouderen' maart 2019
op initiatief van de gemeente Berkelland.
Thema: Samen werken in de wijk aan
Positieve gezondheid bij mensen met
dementie', bedoeld voor
deelnemers
(zorg)professionals

48

'Voor ik vergeet', september 2020
bijeenkomst op initiatief van de Berkellandse Uitdaging,
samen met Zorgerf Berkelland en Humanitas. In gesprek

129
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Kwantitatieve gegevens project Dementievriendelijk Berkelland
Interventies
Aantal deelnemers fysieke
training ‘Goed omgaan
met dementie’
Aantal deelnemers online
training gemeente
‘Omgaan met dementie’

Aantallen
2018
68

2019
76

Totaal feb
2020
144

Totaal 16
november 2020
144

28

82

85 waarvan:

91 waarvan:

66
medewerkers
gemeente
Berkelland
8 inwoners
6 vrijwilligers
3
ondernemers
2 anders
1-meting
plannen

67 medewerkers
gemeente
Berkelland;
12 inwoners;
7 vrijwilligers;
3 ondernemers;
2 anders.

Aantal deelnemers in
Berkelland aan kennistest
als 0-meting,
Samendementievriendelijk

194

nvt

Geen doorgang
1-meting ivm
corona

Deelnemers
(mantelzorgers en enkele
zorgprofessionals)
hebben de VRDementiebril ervaren
Aantal sportverenigingen
met een aanbod voor
60+-ers
Bewegen en ontmoeten/
beweeguur voor mensen
met dementie en
mantelzorgers
Scholing Lokaal
samenwerken kwetsbare
ouderen. Thema
“Samenwerken in de wijk
aan Positieve gezondheid
bij mensen met dementie.
Deelnemers aan
onderzoek naar de lokale
informatie over dementie
i.s.m. Moventem.
Dagvoorzieningen voor
mensen met dementie in
Berkelland.

nvt

64

nvt

nvt

112

24

136

136

nvt

nvt

Gestart met 4
deelnemers

Totaal 2 groepen,
7 deelnemers

nvt

48

nvt

nvt

(Zorg)
professionals
nvt

nvt

nvt

622

nvt

nvt

nvt

Totaal 20
Borculo, Haarlo,
Beltrum: 6;
Eibergen: 2;
Neede: 3;
Ruurlo: 5;
en
zorgboerderijen
met dagbesteding
voor mensen met
dementie: 4.

Deelnemers woordzoeker
dementie, Wereld
Alzheimer dag.
Deelnemers Hugo Borst
bij Wereld Alzheimer dag
in Winterswijk

nvt

Bijeenkomst “Voor ik
Vergeet”:

nvt

nvt

nvt

22
80

nvt

nvt

Een deel uit
Berkelland
Totaal 129
mensen;
69 deelnemers
via livestream; 60
mensen in de
zaal. Hiervan
waren 18 mensen
van de
organisatie,
experts en
geluid.
26 mensen
hebben gechat
via de livestream.
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Kwalitatief onderzoek
Jimmy’s Berkelland
Gemeente Berkelland

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van de Gemeente Berkelland
en is uitgevoerd door Gelijkschap.
19 oktober, 2020

2

Samenvatting
Deze kwalitatieve evaluatie geeft inzicht in belangrijke thema’s en ervaringen die jongeren en
professionals uitspreken en delen als het gaat om Jimmy’s Berkelland. Centraal staat de vraag wat
Jimmy’s betekent voor de betrokken jongeren in de gemeente Berkelland. Jimmy’s draagt bij aan
de persoonlijke ontwikkeling van jongeren, het opbouwen van een helpend sociaal netwerk en
biedt jongeren ondersteuning bij het omgaan met kleine en grote problemen. Belangrijk voor de
jongeren is dat Jimmy’s een plek is waar zij gezien worden en een stem hebben, waar zij
verantwoordelijkheid krijgen en hiermee leren omgaan. Dit geeft hen een positief zelfbeeld,
zelfvertrouwen en veerkracht. Door deze en andere beschermende factoren (voorlichting,
luisterend oor, ander perspectief) draagt Jimmy’s als peer-to-peer werkwijze bij aan preventie en
het tijdig signaleren van mogelijke ernstige problemen. Zowel met betrekking tot zorg en welzijn,
maar ook fysieke overlast. Naast preventie biedt Jimmy’s ook ondersteuning aan jongeren die
betrokken zijn (geweest) bij jeugdhulpverlening en is het een plek waar jongeren terecht kunnen
om “gewoon leuke” activiteiten te doen. De opgedane ervaringen bij Jimmy’s helpen jongeren ook
bij het maken van toekomstplannen en het zoeken van een geschikte opleiding en baan. De
professionals herkennen de ervaringen die de jongeren beschrijven en voegen hier aan toe dat
Jimmy’s voor hen zelf een belangrijke brug vormt om jongeren te bereiken en ondersteuning te
kunnen bieden vanuit hun werkgebied. Er worden door de jongeren en professionals ook een
aantal verbeter- en discussiepunten genoemd, zoals het bereiken van meer jongeren, een grotere
ruimte en het heroverwegen en duidelijk uitdragen van de doelgroep waar Jimmy’s voor staat.

Hoe zou je leven (het leven van jongeren) in de gemeente Berkelland er uit zien
zonder Jimmy’s?
“dan deden we niet heel erg veel”
(Yasmin, deelnemende jongere)
“op straat chillen, met de groep, en niet verstandige keuzes maken”
(Kai, deelnemende jongere)
“ik denk dat ik dan wel gestart zou zijn met mijn opleiding, dat wel, maar wel anders”
(Tygo, organiserende jongere)
“dat je ze wel aanspreekt op hun gedrag en dergelijke op straat, dat je er wel
strafrechtelijk wat mee doet, maar dat je verder niks kunt aangeven van waar ze dan
naartoe kunnen, waar ze hulp kunnen krijgen”
(professional 2)
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Jimmy’s Berkelland
“ik heb een groter netwerk gekregen van mensen, ik voel mij gezien..()..ik ben ergens
verantwoordelijk voor dat geeft mij een heel lekker gevoel. Ik durf misschien ook andere
keuzes te maken, ik heb ook wel een soort van sparringspartner vanuit Jimmy’s”
(Mats, organiserende jongere)
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Doel van het onderzoek
Deze evaluatie is in opdracht van de Gemeente Berkelland. Het doel van het onderzoek is een
korte kwalitatieve evaluatie van Jimmy’s Berkelland. De centrale onderzoeksvraag luidt: wat is de
betekenis van Jimmy’s voor jongeren in de gemeente Berkelland?
Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden wordt bij een aantal jongeren de betekenis van
en ervaring met Jimmy’s uitgevraagd. Deze vragen worden ook voorgelegd aan professionals,
zodat zowel vanuit het perspectief van de jongeren zelf als vanuit betrokken professionals de
betekenis van Jimmy’s wordt beschreven. Een situatie bekijken vanuit verschillende perspectieven
draagt immers bij aan de inzichtelijkheid en geldigheid van onderzoek.
Het onderzoek en bijbehorend rapport zal vanwege de beperkte omvang (gering aantal
respondenten) niet representatief zijn voor alle bij Jimmy’s betrokken jongeren en professionals.
Dit rapport geeft inzicht in belangrijke thema’s en ervaringen die de geïnterviewde jongeren en
professionals uitspreken en delen over de betekenis van Jimmy’s Berkelland.

Jimmy’s Berkelland: doelstelling en doelgroep
Doelstelling
De doelstelling van Jimmy’s Berkelland blijkt in de praktijk tweeledig. Enerzijds gaat het om
talentontwikkeling en ondersteuning: “Jimmy’s is een talentenbroedplaats en als het nodig is een
makkelijke stap naar hulp. Dankzij Jimmy’s krijgen jongeren een beter netwerk, meer
zelfvertrouwen, grotere zelfredzaamheid & een grotere kans op werk.”1 En zoals in het projectplan
beschreven staat: “Werken vanuit een mindset die talentgericht en positief is, in plaats van
probleemgericht. Duwtjes geven waar nodig, maar soms ook heel hard op je handen zitten en tong
bijten.”2 Kortom, vanuit dit perspectief is het doel het versterken van beschermende factoren,
zoals zelfvertrouwen en zelfredzaamheid, die voor kwetsbare jongeren belangrijk zijn in het kader
van preventie. Anderzijds spreken de jongeren en professionals ook uit dat Jimmy’s als doel heeft
om overlast door jongeren te verminderen en te voorkomen. In het geheel gaat het daarmee om
preventie en curatie; voorkomen dat jongeren in de reguliere hulpverlening of het strafrechtelijk
circuit terecht komen, verminderen van de gebruikte hulpverlening en benodigde handhaving.
Doelgroep
De doelgroep van Jimmy’s Berkelland is formeel jongeren tussen de 11 en 28 jaar oud. Er worden
geen specifieke doelgroepen benoemd: iedere jongere is welkom. Uit de interviews blijkt dat dit in
de praktijk anders is; bij Jimmy’s komen vooral jongeren die een extra duwtje in de rug nodig
hebben. Zoals één van de jongeren verwoord: “jongeren met een uitdaging” (Tygo, organiserende
jongere). Dit is in lijn met hoe de professionals de doelgroep van Jimmy’s ervaren: “ik vind juist de
Jimmy’s mooi voor de jongeren die net niet heel sociaal handig zijn, die makkelijk te beïnvloeden
zijn..” (professional 1). Of zoals een andere professional verwoordt: “bepaalde jongeren kan ik daar

1
2

https://wijzijnjimmys.nl/wat-is-jimmys/
Projectplan realisatie Jimmy’s Berkelland 2018-2019
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(Jimmy’s) wel naar toe sturen, echt die jongere gastjes die ook zelf misschien wat beperkingen
hebben of thuis problemen hebben” (professional 2).

Methode van onderzoek
De evaluatie heeft plaatsgevonden door middel van een kwalitatief onderzoek (semigestructureerde interviews) onder 7 jongeren betrokken bij Jimmy’s: 3 jongeren die wat meer
verantwoordelijkheid dragen bij Jimmy’s en activiteiten organiseren (organiserende jongeren) en 4
jongeren die deelnemen aan activiteiten van Jimmy’s (deelnemende jongeren). De geïnterviewde
jongeren wonen in Berkelland en zijn tussen de 13 en 23 jaar oud. Van de deelnemende jongeren
gaan de meesten naar school, de organiserende jongeren zijn vaker aan het werk. De meeste
jongeren wonen bij één of meerdere ouders thuis.
Naast de jongeren zijn er 3 professionals geïnterviewd die vanuit hun dagelijks werkzaamheden in
de gemeente Berkelland betrokken zijn bij Jimmy’s. Een aantal professionals zijn ook lid van de
regiegroep rondom jeugd in Berkelland.
De werving van de respondenten heeft plaatsgevonden via de jongerenwerkers betrokken bij
Jimmy’s. Het gevolg hiervan is dat er enkel jongeren en professionals gesproken zijn die op het
moment van interview op enige en positieve wijze betrokken zijn bij Jimmy’s. Dit heeft gevolgen
voor het interpreteren en generaliseren van de resultaten. Immers, respondenten met geen of
enkel negatieve ervaringen met Jimmy’s (en daarom niet meer komen) zijn niet in dit onderzoek
vertegenwoordigd.
Het afnemen van de interviews heeft als gevolg van de corona crisis op afstand plaatsgevonden.3
De interviews zijn allemaal telefonisch of via beeldbellen afgenomen, naar gelang de voorkeur van
de respondent. De interviews hebben plaatsgevonden tussen medio augustus en medio september
2020. De duur van de interviews was gemiddeld 45 minuten. De namen in dit rapport zijn niet de
echte namen van de geïnterviewde jongeren en professionals.
Om inzicht te krijgen in de rol die Jimmy’s speelt in het leven van de betrokken jongeren zijn
verschillende vragen gesteld. Bijvoorbeeld over hun huidige woon- en leefsituatie, sociaal netwerk,
frequentie bezoek Jimmy’s, wat ze geleerd hebben bij Jimmy’s en hoe hun leven er uit zou zien als
Jimmy’s er niet zou zijn. De professionals hebben soortgelijke vragen beantwoord met betrekking
tot de jongeren en Jimmy’s, maar hebben ook inzicht gegeven in wat Jimmy’s voor hen zelf (voor
hun werkzaamheden) betekent.

3

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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De betekenis van Jimmy’s voor jongeren
Hieronder volgt een beschrijving van thema’s, ervaringen en onderwerpen die door zowel
organiserende als deelnemende jongeren betrokken bij Jimmy’s genoemd zijn, soms aangevuld
vanuit het perspectief van een professional. Aan de jongeren is gevraagd waarom Jimmy’s
belangrijk voor ze is, wat het ze oplevert en wat ze er geleerd hebben. Professionals zijn dezelfde
vragen voorgelegd. De meest voorkomende antwoorden zijn hieronder gebundeld in een aantal
thema’s.

Wat maakt dat jongeren graag naar Jimmy’s gaan?
Activiteiten georganiseerd door jongeren zijn leuk(er)
De deelnemende jongeren geven aan dat zij het leuk vinden dat de activiteiten georganiseerd
worden door jongeren, en niet door volwassenen: “want die weten ook meer wat wij leuk vinden”
zoals Yasmin vertelt.
Laagdrempelig
De jongeren geven aan dat zij het gevoel hebben dat ze altijd welkom zijn bij Jimmy’s. De toegang,
activiteiten en ondersteuning is laagdrempelig. Jimmy’s is voor hen zowel letterlijk (vrije inloop) als
figuurlijk laagdrempelig. Juist omdat Jimmy’s los staat van ouders, school of welke organisatie dan
ook zijn er geen specifieke verwachtingen: “er is van ons (Jimmy’s) geen verwachtingspatroon..()..
je kunt bij ons gewoon binnen stappen en je kunt in je eigen tijd en in je eigen proces, kun je zeg
maar je talenten gaan ontwikkelen” (Tygo, organiserende jongere).
Professional 2 ziet dit anders, volgens haar komen de echt overlast gevende jongeren niet bij
Jimmy’s terecht want: “er wordt ook wel wat verwacht bij Jimmy’s, je moet ook wel wat gaan
doen”. Of zoals professional 3 verwoordt: “je moet er wel wat, maar je moet niks, tegelijkertijd”

Wat levert Jimmy’s jongeren op?
De opbrengsten voor jongeren zijn samenbracht onder vier thema’s: 1) emotionele ondersteuning,
2) persoonlijke ontwikkeling 3) sociale vaardigheden en netwerk en 4) ondersteuning op andere
gebieden in het leven van jongeren. Tot slot geven jongeren en professionals weer wat voor hen
de relatie is tussen Jimmy’s en reguliere hulpverlening.
De jongeren geven allemaal aan dat talentontwikkeling belangrijk en mogelijk is bij Jimmy’s, op
veel verschillende manieren. Zo vertellen deelnemende jongeren bijvoorbeeld dat door het kiezen
van nieuwe activiteiten je talenten kunt ontwikkelen, en ook die van een ander makkelijker kunt
herkennen: “met de activiteiten bijvoorbeeld, iedereen kiest dan eigenlijk iets heel anders dan hij
eigenlijk heel goed kan” (Lois, deelnemende jongere).
Ook door professionals wordt dit gezien; jongeren krijgen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen
bij Jimmy’s: “Hij is ook een jongere nu die vanuit daar werkt en andere jongeren verwelkomt die
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daar komen, dat is gewoon een hele mooie cirkel, wisselwerking. Daaraan kun je zien dat hij die
kans heeft gekregen om daar wat mee te doen en nu ook doet en dat dat lukt” (professional 1).
Uit de interviews blijkt dat talentontwikkeling zowel op het gebied van persoonlijke ontwikkeling
als op het gebied van sociale vaardigheden en sociale netwerken plaatsvindt.

Emotionele ondersteuning
Gevoel van veiligheid en rust
Jongeren voelen zich veilig bij Jimmy’s en ervaren er rust. Dat maakt het voor de jongeren
makkelijker om te praten over wat hen bezighoudt, en om uit te zoeken wat zij graag willen
bereiken: “de plek is rustig, je hebt geen gezeik aan het hoofd, je hoeft niet bang te zijn dat er een
vooroordeel over je is” (Tygo, organiserende jongere).
Jongeren voelen zich ook veilig bij Jimmy’s omdat daar geen verleidingen zijn tot risicogedrag: “je
mag niet drugs, drank..()..dat is gewoon een gezellige plek, beetje ouwehoeren met elkaar” (Kai,
deelnemende jongere).
Serieus genomen en gezien worden
De jongeren geven aan dat Jimmy’s voor hen belangrijk is omdat ze als jongeren vaak niet het
gevoel hebben gehoord of gezien te worden. Door Jimmy’s voelen de jongeren zich serieus
genomen: “dat je het gevoel hebt dat je er echt toe doet, en dat je ideeën ertoe doen (Mats,
organiserende jongere). Professional 3 vertelt: “dat dit soort dingen (Jimmy’s) er zijn zal voor een
heel aantal jongeren wel uitmaken dat ze ervaren dat ze ertoe doen, en dat maakt al een groot
verschil, dan word je gezien en doe je ertoe” (professional 3).
Een luisterend oor
De gesproken jongeren ervaren dat er bij Jimmy’s altijd wel iemand is die een luisterend oor biedt.
Er wordt met andere jongeren, stagiaires en/of de jongerenwerker over van alles gesproken;
bijvoorbeeld over een dilemma met vrienden, over iets dat op school gebeurd is, over sporten. Het
gaat om “grote” en “kleine” dingen: “als er wat is kun je er altijd naar toe” (Yasmin, deelnemende
jongere).
Begrip en minder eenzaamheid
Door ervaringen te delen en te herkennen bij een ander voelen jongeren zich ook minder alleen
met waar zij mee zitten. Zoals Mats verwoord: “wat fijn, dat ik niet de enige ben…()…ik ben niet de
enige die struggled met dit soort dingen” (Mats, organiserende jongere).
Kai (deelnemende jongere) geeft aan dat het belangrijk is om mensen te vertellen wat je
meemaakt, waar je mee zit. Zodat er mensen zijn die begrijpen wat er gebeurd is, mensen die je
goed kent en die je dan kunnen helpen als dat nodig is.
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Steun op basis van ervaringskennis
Eén van de professionals spreekt uit dat het belangrijk is dat het juist jongeren zijn, die andere
jongeren begeleiden, ook omdat zij vaak dezelfde achtergrond hebben: “jongeren die vaak zelf iets,
een rugzakje hebben of hebben gehad, dus die weten hoe het is om misschien geen aansluiting te
hebben of wat dan ook, en die kunnen andere jongeren juist daarmee helpen” (professional 1).
De jongeren kunnen door hun ervaring ook weer andere jongeren meenemen: “dan zeg ik o ja joh,
dat heb ik ook wel eens gehad inderdaad” (Mats, organiserende jongere).
Deel uitmaken van een groep, vertrouwensband
De jongeren vertellen dat het juist de groep is waarin je zit, met andere jongeren en mensen die je
dus al langer kent, die het mogelijk maakt dat je je verhaal durft te vertellen: “dan zit je in een
groep en dan durf je wel als je mensen die je echt goed kent daar, dan durf je wel te zeggen..()..wat
je meegemaakt heeft” (Kai, deelnemende jongere). Of zoals Mats uitlegt: “Doordat je dat gevoel
hebt en op een gegeven moment een beetje een soort van vertrouwensband hebt opgebouwd dan
kun je ook die problemen op tafel leggen en dan kun je er ook wat mee doen en..()..dan hoeft het
ook niet uit te lopen in iets ernstigs omdat je het aan de voorkant al hebt opgelost” (Mats,
organiserende jongere).
Ook professionals zien de meerwaarde van het werken in groepsverband: “ik denk dat de jongeren
elkaar meenemen, dat ze zelfvertrouwen krijgen van elkaar, dat ze daar ontdekken dat het best
heel fijn is om in groepsverband met leeftijdsgenoten om te gaan, dat ze daar een soort van sterker
uitkomen maar dan op een goede manier” (professional 1).

Persoonlijke ontwikkeling
Je gevoelens leren uiten, opluchting
De jongeren geven aan dat zij bij Jimmy’s leren praten over gevoelens, over wat hen bezig houdt.
En zij vinden dit ook belangrijk, want ze hebben ervaren dat zij zich daardoor beter voelen en dat
het kan opluchten: “want als je er over praat dan is het er ook even uit, dan is het weer opgelucht
omdat je er over hebt gepraat, dan zit je er niet heeltijd mee” (Lois, deelnemende jongere).
Verantwoordelijkheid (leren) nemen en zelfvertrouwen ontwikkelen
De jongeren mogen bij Jimmy’s zelf activiteiten organiseren: “het geeft je een soort van
zelfstandige verantwoordelijkheid waar je wel denk ik ook wel heel veel zelfvertrouwen van krijgt”
(Mats, organiserende jongere).
De jongeren kunnen bij Jimmy’s op verschillende niveaus en manieren deelnemen aan het
organiseren van activiteiten en evenementen. Jongeren krijgen zo stapsgewijs de keuze en
mogelijkheid om steeds meer verantwoordelijkheid en initiatief te nemen en hiermee te oefenen.
De deelnemende jongeren vinden het leuk om te helpen, en zo leren zij ook activiteiten te
organiseren en te plannen.
Zo vertelt Tygo dat hij heeft geleerd om in kleine stapjes te moeten denken om ergens te komen.
En dat je dingen dan beter voor elkaar krijgt: “elk klein stapje die je zet dat is gewoon heel
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belangrijk om een groter geheel goed te krijgen, en dat heb ik dus ook binnen mijn werk heel goed
toegepast en ook binnen mijn toekomstplannen”.
Breder wereldbeeld, minder vooroordelen
Door met andere jongeren om te gaan, “omgaan met verschillende culturen, met verschillende
mensen” (Tygo, organiserende jongere), ontstaat er ook meer begrip voor bepaalde zaken. Een
ander perspectief wordt zo aangeboden, waardoor ook vooroordelen kunnen verdwijnen.
Weerstand kunnen bieden tegen risicogedrag en groepsdruk
Door Jimmy’s en de gesprekken weten jongeren beter wat goede en minder goede keuzes zijn. En
ze leren ook wat je kunt doen op het moment dat je op straat voor zo’n keuze staat: “als ik op
straat loop, dan denk ik na wat heb ik geleerd, wat heb ik in mijn hoofd gezet, en wat moet ik doen”
(Kai, deelnemende jongere).
Jongeren krijgen bij Jimmy’s meer inzicht in hun eigen gedrag en rol, en dat je niet hoeft te doen
wat de groep zegt, maar ook dat je andere keuzes kunt maken: “ik moest stoer zijn voor mijn
vrienden, ik moest laten zien wat ik durf, ja, ging niet altijd goed” (Kai, deelnemende jongere). Zoals
professional 1 beschrijft: “.. dat ze leren dat je niet mee hoeft te lopen om ergens bij kunnen te
horen”.

Sociale vaardigheden en sociaal netwerk
Sociale vaardigheden ontwikkelen
De jongeren leren en zien ook hoe je met elkaar om kan gaan. Ze bespreken dit met elkaar, en
leren ook wat daarin de manier en weg is die bij hen past. Op die manier maken ze zich bepaalde
sociale vaardigheden eigen. Yasmin vertelt over hoe dat gaat als er met een andere jongere wat
aan de hand is, en die dat dan in de groep vertelt: “dan word ik eigenlijk best wel stil, dan luister
je toch wel naar, als je niet luistert dan vind ik dat gewoon respectloos” (Yasmin).
Een sociaal netwerk opbouwen, nieuwe vrienden maken
Alle gesproken jongeren geven aan dat zij bij en door Jimmy’s nieuwe vrienden hebben gekregen
en daarmee hun sociale netwerk hebben uitgebreid: “bij Jimmy’s heb ik gewoon een hele nieuwe
vriendengroep leren kennen” (Tygo, organiserende jongere).
De jongeren leren nieuwe contacten leggen. Eén van de jongeren omschrijft dat hij bij Jimmy’s het
talent heeft ontwikkeld om mensen te leren kennen: “ik kan mensen leren kennen, dat is een
talent..()..dat ik iemand leer kennen, gelijk naar toe gaan, en vragen wie ben je, hoe heet jij..” (Kai,
deelnemende jongere). Dat hij daar goed in is, en dat leuk vindt, wist hij nog niet voordat hij naar
Jimmy’s ging.
Professional 3 geeft aan dat jongeren door het zelfvertrouwen opgebouwd bij Jimmy’s ook op
sociaal gebied stappen durven te zetten en geeft een voorbeeld: “dat ze vanuit daar ineens wel bij
een bepaalde sportvereniging durven te gaan” (professional 3).
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Wat betekenen voor andere jongeren geeft een goed gevoel
Het begeleiden van andere jongeren geeft de jongeren zelf een goed gevoel. Omdat zij daar heel
veel plezier aan beleven om ook iets voor een ander te mogen doen: “iets te doen voor andere
mensen die komen vind ik zelf ook heel leuk zeg maar” (Yasmin, deelnemende jongere).
Mats vertelt: “dat ik weer iets kan betekenen voor iemand, al is het maar een luisterend oor, maar
doordat iemand dus dat soort dingen bij je neerlegt..()..het is ook wel een dankbaar iets dat iemand
dat bij je neerlegt, dat vind ik wel heel erg mooi ook” (Mats, organiserende jongere).

Ondersteuning op andere gebieden in het leven van jongeren
Een alternatief voor (buiten) rondhangen, vrijetijdsbesteding
Zowel de jongeren als professionals vertellen dat Jimmy’s heeft bijgedragen aan meer
alternatieven voor vrijetijdsbesteding en minder overlast van rondhangende jongeren: “ze
(Jimmy’s) proberen de jongeren niet altijd buiten te laten, dat er niet heeltijd buiten dingen
gebeuren” (Lois, deelnemende jongere). Kai vertel uit eigen ervaring dat het bij Jimmy’s fijner is dan
op straat: “Je moet mensen daar (bij Jimmy’s) leren kennen, en dan kan je met elkaar helpen, en
dat is tien keer leuker dan op straat.”
Meerdere professionals geven aan dat dit geldt voor een bepaalde groep jongeren: “een aantal
meelopers die een beetje net tegen aan hikken maar eigenlijk ook wel twijfels hebben ben ik wel zo
stoer, ja die zou je bijvoorbeeld dan wel aan kunnen spreken, hee ga dan naar Jimmy’s want daar
kun je terecht voor andere dingen in plaats van rotzooi trappen” (professional 2).
Ondersteuning bij school en keuze opleiding
Bij Jimmy’s wordt ook praktische ondersteuning geboden rondom school, in de vorm van
huiswerkbegeleiding: “Jimmy’s helpt met school, met taal, rekenen, van alles” (Kai, deelnemende
jongere). Jimmy’s biedt een plek om rustig huiswerk te maken als het thuis of op school niet lekker
loopt: “doordat ze die structuur had ging het beter op school” (professional 2).
Maar de ondersteuning kan ook meer gericht zijn op motivatie en het maken van
toekomstplannen. Eén van de jongeren vertelt bijvoorbeeld dat Jimmy’s niet per se schooluitval
voorkomt, maar vooral bijdraagt aan het uitzoeken van wat een jongere wil met school: “dat het
een vermindering is van stoppen met school, nee, maar dat jongeren er anders naar gaan kijken en
een ander proces daar in gaan nemen dat denk ik wel” (Tygo, organiserende jongere). Vanuit
Jimmy’s worden de jongeren op verschillende manieren, bijvoorbeeld door gesprekken of het
samen bezoeken van een open dag, ondersteund bij het vinden van een passende opleiding.
Voorlichting, voorbeeld en advies
Er wordt voorlichting gegeven bij Jimmy’s over verschillende zaken, zoals drugs en alcohol of over
hoe je kunt samenwerken. In de groep rondom een activiteit worden vaak dingen besproken en
advies gegeven: “ja want als er echt iets aan de hand is bijvoorbeeld iets met school dat je gepest
wordt ofzo, dan geven ze meestal ook wel advies wat je kan doen” (Yasmin, deelnemende jongere).
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De jongeren leren ook van elkaar, van de problemen die een andere jongere heeft en oplost.
Andere jongeren en jongerenwerkers hebben zo een voorbeeldfunctie en bieden ook alternatieve
oplossingen. Professional 1 vertelt: “jongeren nemen misschien van elkaar nog wel makkelijker wat
aan dan van een ambulant hulpverlener..().. ze leren ook van elkaars fouten”.

Aanvullen, vervangen en voorkomen reguliere hulpverlening
Jimmy’s is een plek waar jongeren heen kunnen na of naast de hulpverlening die zij (hebben)
ontvangen, omdat het een veilige plek is met een helpend sociaal netwerk: “wij zijn geen
hulpverlening, wij zijn gewoon een tussenstap ..().. we ondersteunen je gewoon, we luisteren naar
je, we praten met je” (Tygo, organiserende jongere). Jimmy’s wordt vooral gezien als een
aanvulling op de reguliere hulpverlening. Volgens een geïnterviewde jongere is Jimmy’s meer een
vriendengroep, terwijl de hulpverlening professionals zijn die handelen naar een diagnose. Eén van
de jongeren vertelt dat hij gestopt is met therapie omdat hij hetzelfde bij Jimmy’s ook deed: in dit
geval is Jimmy’s ook vervanging van een bepaalde vorm van reguliere hulpverlening.
Een professional geeft aan dat Jimmy’s door het aanvullende sociale netwerk ook extra emotionele
steun biedt, waardoor voorkomen wordt dat sommige jongeren in de reguliere hulpverlening
terecht komen. Door Jimmy’s is er een (andere) plek waar ze met hun vragen en zorgen terecht
kunnen. Ook de jongeren zien dit: “dat we (Jimmy’s) echt wel een plek zijn wat echt wel een stukje
hulpverlening misschien voorkomt, doordat jongeren sneller in het begin van hun depressie, burnout of wat het ook mag zijn, dat je hier binnen komt omdat ze denken van weet je, misschien kan ik
hier nog iets van geluk uitvinden, dat er een plek is waar je gewoon lekker gek mag zijn, helemaal
jezelf mag zijn en dat je gezien wordt” (Mats, organiserende jongere).
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De betekenis van Jimmy’s voor professionals
Aan de professionals is ook gevraagd wat Jimmy’s henzelf oplevert, wat vanuit hun werkveld en
werkzaamheden de meerwaarde is van Jimmy’s.
Betere aansluiting bij de doelgroep
Door Jimmy’s te betrekken bij het organiseren van activiteiten in de gemeente Berkelland, of door
jongeren vanuit Jimmy’s voorlichting te laten geven tijdens deze activiteiten, is er vanuit de
professionals en hun organisatie een betere aansluiting met de doelgroep jongeren. Zoals
professional 1 verwoordt: “omdat jongeren het met en voor elkaar doen, het is met name dat, of ik
dat zo voor elkaar had gekregen weet ik niet” (professional 1).
Bron van informatie en (ervarings)kennis
Een andere manier waarop Jimmy’s bijdraagt en professionals ondersteunt is door de specifieke
kennis en ervaring vanuit Jimmy’s als het gaat om risicogedrag van jongeren. De jongeren en
jongerenwerkers van Jimmy’s kunnen hier dan op verzoek voorlichting over geven. Bijvoorbeeld
over drugsgebruik: “ik was er zelf niet als ervaringsdeskundige voor gaan staan, want ja, dat ben ik
gewoon niet” (professional 1).
De jongerenwerkers bij Jimmy’s zijn voor jongeren en professionals een belangrijke
informatiebron, op tal van terreinen.
Verbinden sociale omgevingen
Jimmy’s werkt ook als een verbinding tussen de verschillende sociale omgevingen waar een
jongere zich in bevindt. Door het contact dat Jimmy’s heeft met scholen, ouders en wijkbewoners
kan zij professionals ondersteunen bij het beter inzicht krijgen in de leefwereld van jongeren, en
het optimaal aansluiten in hun werkzaamheden bij dat wat jongeren nodig hebben: “die (Jimmy’s)
hebben echt een andere ingang, kennen jongeren echt vanuit een andere omgeving en hebben
andere informatie en die informatie samenbrengen kan echt goed helpen bij weer of beter in
contact komen met jongeren en ondersteunen bij het inzetten van een verandering” (professional
3).
Neemt werk uit handen, besparing van kosten
Jimmy’s ondersteunt professionals bij het invullen en organiseren van activiteiten voor
verschillende doelgroepen waar jongeren bij betrokken zijn. Zoals bijvoorbeeld een
voorlichtingsavond over drugsgebruik en risicogedrag. Jimmy’s neemt de professionals zo ook wat
werk uit handen. Een professional vertelt dat wanneer zij geen beroep hiervoor zou kunnen doen
op Jimmy’s: “dan denk ik wel dat ik er een aantal uren bij moet hebben om het op te vangen”
(professional 1). Professional 1 geeft aan dat zij niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere
professionals ziet hoe Jimmy’s hen tijd en daarmee kosten bespaart.
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Maatschappelijk belang
Eén van de professional spreekt uit dat door Jimmy’s er ook meer contact is tussen verschillende
generaties, en dat de activiteiten van Jimmy’s ook van maatschappelijk belang zijn, doordat ze
bijdragen aan welzijn, leefbaarheid en sociale samenhang (zoals door boodschappen doen voor
ouderen, activiteiten voor vluchtelingen).
Ketenpartner, korte lijntjes
De gesproken professionals vinden Jimmy’s een belangrijke partner in de ketenzorg, vanwege het
feit dat zij dicht bij de jongeren staan: “zo proberen we met elkaar de problemen op de lossen van
jongeren” (professional 2).
Doordat Jimmy’s een fysieke plek is, kan er met de jongeren ook beter in gesprek gegaan worden.
De contacten worden zo gemakkelijker gemaakt tussen jongeren en anderen (zoals
buurtbewoners, welzijnwerkers, BOA’s): “het maakt mijn werk wel makkelijker dat er een plek is
voor jongeren” (professional 2).
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Verbeter- en discussiepunten
Aan de jongeren en professionals is gevraagd of zij verbeter- of discussiepunten konden noemen
met betrekking tot Jimmy’s. Een reden voor de overwegend positieve ervaringen is, zoals eerder
benoemd, de selectie van de respondenten; alle gesproken jongeren en professionals zijn op het
moment van interview actief betrokken bij Jimmy’s. Hieronder een selectie uit de verbeter- en
discussiepunten die door de respondenten genoemd worden:
=

=
=

=

=

=

Nog meer jongeren bereiken
Zowel de jongeren als professionals geven aan dat zij graag willen dat er nog meer jongeren naar
Jimmy’s komen. Er zou (nog) meer actief promotie gemaakt en structureel samengewerkt kunnen
worden door alle betrokkenen, zoals ze zelf voorstellen.
Grotere ruimte (locatie Neede)
Een aantal jongeren die Jimmy’s in Neede bezoeken willen graag een grotere ruimte.
Een duidelijke(re) focus op de doelgroep van Jimmy’s
Organiserende jongeren stellen de doelgroep van Jimmy’s ter discussie. Ook vanuit de
professionals komt naar voren dat Jimmy’s niet voor alle jongeren in Berkelland wat te bieden
heeft. Zo is men volgens een jongere heel erg bezig geweest toekomstige jongeren te trekken (8-12
jaar), maar de oudere jongeren voelen zich hierdoor minder op hun plek bij Jimmy’s. Ook Mats
(organiserende jongere) beschrijft een dilemma rond de doelgroep: “we hebben best wel een groot
netwerk van jongeren, maar dat zijn toch wel vooral jongeren met een rugzakje..()..aan de ene kant
supermooi en fantastisch dat je die jongeren een plek kunt geven hier in Berkelland ..()..maar wat je
daarin wel weer ziet is dat je andere jongeren daar ook een beetje mee afschrikt“. En zoals een
professional vertelt: “echt die wat grotere jongens om het zo te noemen met een gigantisch grote
bek en echt die probleemgevallen in Berkelland die hebben wel wat anders nodig dan Jimmy’s”
(professional 2).
In theorie is Jimmy’s er voor alle jongeren in Berkelland, in de praktijk blijkt dit anders te zijn. Het
zou volgens de organiserende jongeren duidelijker mogen zijn waar Jimmy’s voor staat; welke
jongeren wil Jimmy’s bereiken?
Meer een broedplaats zijn
Volgens sommige jongeren zou bij Jimmy’s (weer) meer op de voorgrond moeten staan dat het
een broedplaats is voor ideeën: “zoals we Jimmy’s begonnen zijn is het echt wel een broedplaats
voor ideeën..()..ik heb wel het gevoel dat dat nog te weinig uit de verf komt“ (Mats, organiserende
jongere).
Samenwerking Jimmy’s met andere groepen in de samenleving
Eén van de professional uit de wens om het sociale aspect zoals dat tijdens de corona is geweest
(activiteiten voor eenzame ouderen) vast te houden of uit te breiden.
Diversiteit in betrokken jongerenwerkers
Voor de groep ernstig overlast gevende jongeren zou één van de professionals graag het team
uitbreiden met een mannelijke jongerenwerker, vanwege de herkenning: “ik mis een stevige man
die met die stoere gasten kan werken” (professional 2). Het gaat hierbij om herkenning.
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Cijfers en ervaringen
Uit de factsheet voor Jimmy’s Berkelland aangeleverd door Up to Us4, blijkt dat Jimmy’s een
bijdrage levert en potentiële besparingen biedt op een aantal terreinen. Voor een aantal van deze
potentiële besparingen wordt hieronder duiding gegeven op basis van de geïnterviewde jongeren
en professionals.
Besparing op (duur) trajecten ambulante begeleiding
Uit de gesprekken met zowel de jongeren als de professionals komt duidelijk naar voren dat zij
Jimmy’s een belangrijk rol vinden spelen in preventie en het voorkomen van reguliere
jeugdhulpverlening. Jimmy’s versterkt beschermende factoren zoals zelfvertrouwen,
leiderschapsvaardigheden, probleemoplossend vermogen en zelfwaardering.
Besparing op (duur) trajecten verslavingszorg
Jimmy’s geeft voorlichting over risicogedrag, en leert en ondersteunt jongeren ook bij het maken
van “goede keuzes”. Jongeren weten daardoor beter wat ze kunnen doen als de verleiding tot
alcohol en drugs zich voordoet, en weten zich ook beter te weren tegen groepsdruk. Jimmy’s is
daarnaast een veilige en rustige plek voor jongeren, waar ze niet aan risicogedrag blootgesteld
worden.
Besparing op (duur) trajecten bij een psycholoog of GGZ trajecten
Jongeren leren bij Jimmy’s hun gevoelens te uiten, hebben een groep van waaruit ze emotionele
steun ervaren.
Besparing inzet van POH jeugd en inzet Voormekaar teams
Door de vertrouwensband komt het soms voor dat Jimmy’s met een jongere direct naar de
betreffende hulpverlenende instantie gaat. Jimmy’s bespreekt met de jongeren ook de mogelijke
hulpverlening indien nodig. Door de vertrouwensband, voorlichting en de vaardigheden die
jongeren zich eigen maken bij Jimmy’s is sociaalemotionele ondersteuning vanuit andere partijen
dan niet (meer) of minder noodzakelijk.
Voorkomen van schooluitval
Zowel jongeren als professionals geven aan dat Jimmy’s een plek is waar jongeren hun huiswerk
kunnen maken als elders de rust en structuur hiervoor ontbreekt. Ook biedt Jimmy’s
huiswerkbegeleiding en ondersteunt het jongeren bij het plannen en nemen van stappen in hun
onderwijsloopbaan.
Verminderen van overlast
Jongeren en professionals zien dat Jimmy’s een alternatief biedt voor rondhangen op straat en
verveling. De echt ernstig overlast gevende jongeren voelen zich bij Jimmy’s echter niet thuis.
4 Jimmy’s: Peer-support community & talentbroekplaats als invulling van positief & preventief jeugdbeleid. Factsheet Up to Us, 19
oktober 2020
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Conclusie
Deze kwalitatieve evaluatie geeft inzicht in belangrijke thema’s en ervaringen die jongeren en
professionals uitspreken en delen als het gaat om Jimmy’s Berkelland. Centraal staat de vraag wat
Jimmy’s betekent voor de betrokken jongeren in de gemeente Berkelland. Daarnaast is ook aan de
professionals gevraagd wat de rol van Jimmy’s is voor hun eigen werkzaamheden.
=

=

=

=

=
=

=

Jimmy’s draagt als peer-to-peer werkwijze bij aan preventie en het tijdig signaleren van
problemen, zodat erger wordt voorkomen. Dit gebeurt vooral op het gebied van zorg en welzijn,
en in mindere mate ook met betrekking tot fysieke overlast. Naast preventie biedt Jimmy’s ook
ondersteuning aan jongeren die betrokken zijn (geweest) bij jeugdhulpverlening. Jimmy’s werkt op
deze manier preventief, maar ook curatief.
Jimmy’s is ook een plek waar jongeren terecht kunnen om “gewoon leuke activiteiten” te doen en
te organiseren. Zo leren jongeren vaardigheden op het gebied van planning en presentatie, en
bouwen ze ook een vertrouwensband op.
Jimmy’s draagt bij aan de talentontwikkeling van jongeren, door het stimuleren van persoonlijke
ontwikkeling, sociale vaardigheden, en het opbouwen van een helpend sociaal netwerk. Jimmy’s
biedt jongeren begrip en een luisterend oor, geeft hen de mogelijkheid om kennis en vaardigheden
op te doen die het makkelijker of mogelijk maken om met kleine en grote problemen in hun
dagelijks leven om te gaan. Jongeren geven aan dat zij bij Jimmy’s ook leren gedachten, gevoelens
en meningen te verwoorden.
Belangrijk voor de jongeren is dat Jimmy’s een plek is waar zij gezien worden en een stem hebben,
waar zij verantwoordelijkheid krijgen en hiermee leren omgaan. Dit geeft hen een positief
zelfbeeld, zelfvertrouwen en veerkracht. Jongeren verkrijgen ook meer zelfinzicht.
De opgedane ervaringen bij Jimmy’s helpen jongeren ook bij het maken van toekomstplannen en
het zoeken van een geschikte opleiding en baan.
De professionals herkennen de ervaringen die de jongeren beschrijven en voegen hier aan toe dat
Jimmy’s voor hen zelf een belangrijke brug vormt om jongeren te bereiken en hen helpt jongeren
(beter) ondersteuning te bieden in hun werkgebied. Dit maakt ook dat zij efficiënter en effectiever
te werk kunnen gaan.
Er worden door de jongeren en professionals ook een aantal verbeter- en discussiepunten
genoemd, zoals het bereiken van meer jongeren en het heroverwegen en duidelijk uitdragen van
de doelgroep waar Jimmy’s voor gaat. Het is hierbij belangrijk om te erkennen dat er ook groepen
jongeren zijn die zich bij Jimmy’s minder of niet thuis voelen. Door wat Jimmy’s van hen verwacht,
maar ook door de doelgroep die wel bij Jimmy’s binnenkomt.
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Wetenschappelijke onderbouwing en maatschappelijke
meerwaarde van Jimmy’s Berkelland
Jimmy’s is een peer-to-peer benadering. De werkwijze en het aanbod van Jimmy’s sluit nauw aan
bij verschillende aspecten van een peer-to-peer benadering; er is sprake van peer support, peer
education en peer activation. Door de gestructureerde setting en locatie, het overdragen van
informatie en het beïnvloeden van gedrag en attitudes kan de werkwijze van Jimmy’s ook wel
aangeduid worden als “peer education”. Daarnaast is er ook sprake van onderlinge steun van en
door peers (peers support) en worden peers soms ook ingezet om doelgroepen te bereiken die
anders moeilijk bereikbaar zijn. Onderzoek laat zien dat een peer-to-peer benadering zoals Jimmy’s
op meerdere manieren effectief is.5
Jimmy’s draagt op meerdere manieren bij aan de pijlers van positief jeugdbeleid. 6 Zo blijkt uit de
interviews dat het de maatschappelijke participatie van jongeren versterkt door onder andere het
stimuleren van vrijetijdsbesteding, onderwijsondersteuning en de vrijwillige inzet voor en door
jongeren. Daarnaast draagt Jimmy’s op verschillende manieren bij aan het creëren van een
jeugdvriendelijke leefomgeving (door bijvoorbeeld het bijdragen aan een veiliger wijkklimaat,
organiseren van activiteiten) en geeft het jongeren invloed op de totstandkoming hiervan.
De betekenis die jongeren geven aan Jimmy’s sluit aan bij wat uit onderzoek naar boven komt als
het gaat om wat werkt en belangrijk is voor de empowerment van jongeren.78 Jimmy’s en
jongerenwerk in het algemeen kan bijdragen aan het versterken van de eigen kracht van jongeren;
het versterken van de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van jongeren met inzet van
het sociale netwerk. Uit de interviews blijkt dat Jimmy’s een belangrijk rol speelt bij persoonlijke
ontwikkeling, maar ook bij het opbouwen van een helpend sociaal netwerk.
Op basis van de interviews blijkt op verschillende manieren de maatschappelijke meerwaarde van
Jimmy’s. Jimmy’s draagt eraan bij dat jongeren in Berkelland beter functioneren, waardoor de kans
op drop-out verkleint, er minder een beroep wordt gedaan op de jeugdhulpverlening en er minder
overlast is. Door Jimmy’s kunnen jongeren met (meer) zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet
gaan. Deze jongeren leveren een bijdrage aan de gemeenschap, door de boodschappen die zij
doen voor ouderen of door de activiteiten die zij organiseren voor andere jongeren. Maar ook
doordat zij oog (leren) hebben voor wat het betekent om gezien te worden, ze begrip hebben voor
een ander en ondersteuning kunnen bieden. De beschermende factoren die door Jimmy’s worden
aangeleerd of versterkt (zoals zelfvertrouwen, zelfeffectiviteit, zelfwaardering, veerkracht) bij de
individuele jongeren heeft ook tot gevolg dat zij op maatschappelijk niveau meer en beter hun

5

Manders, W., Metz, J. & J. Sonneveld (2017). Literatuuronderzoek naar peer-to-peer in het jongerenwerk. Hogeschool van Amsterdam,
lectoraat Youth Spot.
6
Mak & Gilsing (2014). Jeugdbeleid in transformatie: Hoe benut je de kracht en energie van jongeren bij het nieuwe beleid?. VerweyJonker Instituut.
7 Sonneveld, J., & Metz, J. (2019). De Doelgroep van het Jongerenwerk in Cijfers: Wie maken gebruik van jongerenwerk en op welke
manier? Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
8 Sonneveld, J., Metz, J. & Manders, W. (2019). De preventieve kracht van het jongerenwerk. Bijdrage aan de transformatie-doelen van
de Jeugdwet. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
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steentje kunnen bijdragen. Dit draagt bij aan het versterken van de sociale cohesie, meer weerbare
inwoners en meer samenredzaamheid.
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Aanleiding
In 2018 werd de eerste Jimmy’s Berkelland geopend in Borculo, niet veel later kwam er ook
een locatie in Neede. De eerste jaren waren een pilotfase en nu is het de vraag of de
gemeente dit project in 2021 structureel voort wil zetten. Jimmy’s is een plek voor en door
jongeren en omdat de gemeente veel waarde hecht aan de mening van haar jongeren is ons,
de jongerenraad, gevraagd hier een advies over te schrijven. In deze evaluatie hebben we
gekeken naar het bereik van Jimmy’s en wat Jimmy’s voor jongeren betekent.
Hieronder volgt onze evaluatie, deze begint met onze aanpak, vervolgens geven we onze
bevindingen weer en linken deze aan positieve punten en verbeterpunten. Hierna komt onze
conclusie en tot slot onze aanbeveling voor de toekomst.
Aanpak
Deze evaluatie is geschreven op basis van een enquête gehouden onder jongeren uit
Berkelland. Deze enquête is verspreid via sociale media en is 19 keer ingevuld. Zes keer door
jongeren die bekend zijn met Jimmy’s en 13 keer door jongeren die er niet bekend mee zijn.
De enquête begint met de vraag of jongeren bekend zijn met Jimmy’s of niet. Op basis van
het antwoord op deze vraag werden de jongeren naar een specifiek deel van de vragenlijst
doorgestuurd. Jongeren die niet bekend zijn met Jimmy’s werd gevraagd waarom niet en of
ze behoefte zouden hebben aan een plek als Jimmy’s. Jongeren die bekend zijn met Jimmy’s
werd gevraagd naar hun beleving en goede punten en verbeterpunten.
Ook zijn er gesprekken gevoerd met jongeren die vaak bij Jimmy’s komen over hun ervaring
en belevingen. Facilitators van Jimmy’s en jongerenwerkers zijn gevraagd om een beeld te
schetsen van de dagelijkse gang van zaken. Met jeugdagent Kim is gesproken over
jongerenoverlast voor en na het openen van Jimmy’s en haar ervaring met de meerwaarde
van Jimmy’s voor jongeren.
Na het sluiten en analyseren van de enquête en het voeren van de gesprekken hebben we
alle informatie naast elkaar gelegd en zijn we tot een aantal bevindingen gekomen. Deze
bevindingen hebben we verwerkt in dit rapport en op basis daarvan onze aanbeveling
opgesteld.
Resultaten
Resultaten enquête
Op de vraag hoe jongeren in aanraking gekomen zijn met Jimmy’s geven vijf van de zes
jongeren aan dat ze via hun sociale netwerk erbij zijn gekomen. Eén van de ondervraagden
geeft aan via een huis-aan-huis actie kennis gemaakt te hebben met Jimmy’s. Ook is
respondenten gevraagd of ze vrienden mee zouden nemen naar Jimmy’. Van de vijf
respondenten op deze vraag geven er vier aan het te overwegen. Eén iemand geeft aan dit
niet snel te doen omdat diegene denkt dat vrienden er geen behoefte aan hebben.
Uit de resultaten op de vraag waarvoor jongeren naar Jimmy’s komen is het opvallend dat er
weinig jongeren komen met de intentie om te chillen of iets te organiseren. Ze komen vooral
om te netwerken, nieuwe dingen te leren, vragen te stellen en voor een luisterend oor. Dit
sluit aan op de missie en visie van Jimmy’s om een plek te creëren voor en door jongeren
met als doel te helpen met vragen en ideeën en talentontwikkeling.
We hebben in de enquête ook gevraagd naar tips betreft Jimmy’s. Een van de jongeren geeft
aan dat locatie Neede direct veel van jongeren verwacht. Dit kan voor jongeren die nieuw bij
Jimmy’s binnenkomen soms overweldigend zijn. In een later gesprek met een facilitator van

Jimmy’s werd dit ook herkend. Ook wordt als tip aangeven dat de zichtbaarheid en
vindbaarheid van Jimmy’s Berkelland niet voldoende is. Dit zien we ook terug in de
resultaten van de enquête, dertien van de negentien jongeren die deze hebben ingevuld
waren namelijk niet bekend met Jimmy’s. Tot slot heeft één van de respondenten
aangegeven ook graag Jimmy’s locaties in andere plaatsen te zien.
Aan de jongeren die nog niet bekend waren met Jimmy’s is gevraagd wat ze zou interesseren
om wel naar Jimmy’s te gaan. Hieruit kwam vooral naar voren dat ze behoefte hebben aan
meer/andere activiteiten zoals workshops, lezingen, informatieavonden, etc.
Resultaten gesprekken
Ook hebben we gesproken met jeugdagent Kim. Zij geeft aan dat de cijfers qua overlast door
jongeren afgelopen jaren aardig gelijk zijn gebleven. Jimmy’s lijkt hier dus geen direct effect
op te hebben. De jeugdagent heeft op individueel niveau wel veranderingen gezien. Ze ziet
en maakt op uit gesprekken dat Jimmy’s wel degelijk een invloed heeft op jongeren die daar
komen. Ze geeft aan dat ze met jongeren gesproken heeft die, als ze niet bij Jimmy’s terecht
konden, wie weet wel verkeerde keuzes gemaakt zouden hebben. Dit wordt door de
jongerenwerkers van Jimmy’s bevestigd.
Conclusie
Uit de resultaten van ons onderzoek blijkt dat Jimmy’s onder jongeren in Berkelland nog
redelijk onbekend is en de zichtbaarheid en vindbaarheid verbeterd moet worden. De
jongeren die er komen hechten veel waarde aan Jimmy’s en komen er vooral om ideeën en
vragen kwijt te kunnen, zichzelf te ontwikkelen en andere jongeren te ontmoeten. Uit
gesprekken blijkt dat jongeren die bij Jimmy’s komen zichzelf beter ontwikkelen en betere
keuzes maken. Op basis van onze verzamelde informatie adviseren wij hierom door te gaan
met Jimmy’s, maar we hebben nog wel een aantal aanbevelingen om Jimmy’s beter op de
kaart te krijgen.
Aanbevelingen
Vindbaarheid en zichtbaarheid
De jongerenraad is van mening dat Jimmy’s stappen zou moeten nemen met betrekking tot
bekendheid onder jongeren. Op het moment komt de grootste groei door het sociale
netwerk van jongeren die al bij Jimmy’s komen. Dit kan versterkt worden, maar er kan ook
van andere invalshoeken gekeken worden naar vindbaarheid door bijvoorbeeld samen te
gaan werken met bijvoorbeeld scholen, sportclubs en andere lokale initiatieven.
Talentontwikkeling
Uit eigen ervaring van de jongerenraad, wat later ook bevestigd is met de enquête, blijkt dat
het niet altijd even duidelijk is dat Jimmy’s juist een plek is voor talentontwikkeling en dat
jongeren bij Jimmy’s zelf aan kunnen geven aan welke activiteiten behoefte is. Tevens
denken wij dat het voor jongeren momenteel niet altijd duidelijk is dat jongeren met hulp
van Jimmy’s zelf hun behoeften kunnen vervullen door betrokken te zijn bij het organiseren
van activiteiten, workshops, sportclinics, muziekevenementen en dergelijke. Wij denken dat
hier ruimte voor verbetering is en dat er een hoop nieuwe mensen geïnteresseerd raken
voor Jimmy’s door dit duidelijker te maken.
Meedenken
Tot slot bieden wij aan om als jongerenraad een keer rond de tafel te gaan met de
jongerenwerkers van Jimmy’s met de resultaten van ons onderzoek om te kijken wat er
binnen Jimmy’s beter kan en hoe dit gerealiseerd kan worden.

1 Bijlage 2.K Factsheet Jimmy's Berkelland - Up to Us
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Evaluatie POH Jeugd in Oost-Achterhoek
2019-2020
Jeugdigen met lichte tot matige problematiek

Berkelland

In Oost-Achterhoek worden praktijkondersteuners jeugd (POH’s Jeugd)
in huisartsenpraktijken ingezet. Door inzet van een POH Jeugd wordt de
zorg aan jeugdigen met psychosociale problematiek verbeterd en kan
eerder ingegrepen worden. Het project is een samenwerking tussen
de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk en de
Huisartsen Zorg Oost-Achterhoek (HZOA).

Oost-Gelre

37
15

Winterswijk

huisartsen nemen deel
huisartsenpraktijken zijn betrokken
bij het project
POH’s Jeugd worden ingezet

12

Aalten

Vier opties in de
samenwerking

BUITEN de huisartsenpraktijk

IN de huisartsenpraktijk

3: in dienst van gemeente met

1: in dienst van de huisarts en 		
2:

inloopspreekuur

verpleegkundige achtergrond
in dienst van gemeente en
achtergrond als medewerker jeugdzorg

4: in dienst van gemeente met regulier
overleg

Methode

Doelen van project
• Minder inzet van specialistische zorg.
• Jeugdproblematiek zo vroeg mogelijk signaleren en waar mogelijk
laagdrempelig bij de huisarts begeleiden.
• Gerichter verwijzen naar voorliggend veld, ondersteuningsaanbod
en aanvullend zorgaanbod.
• Verbeteren van de ervaren kwaliteit/effectiviteit van zorg door
jeugdigen, ouders, huisartsen, POH’s Jeugd en wijkteams.

✔ Registraties door POH’s Jeugd
✔ Clientperspectief: casusbeschrijving
en enquête bij jeugdigen en ouders
✔ Perspectief professionals:
evaluatiegesprekken bij praktijken
en enquête POH’s Jeugd
✔ Indicatiegegevens van gemeenten

Resultaten

In de periode januari 2019 t/m december 2020 (2 jaar) zijn:

43%
jongen

57%
meisje

626 jeugdigen aangemeld bij een POH Jeugd
Gemiddeld

Meisjes zijn gemiddeld

14,9 jaar

2,9 consulten met POH Jeugd

Jongens zijn gemiddeld

12,8 jaar

“

Tevredenheid jeugdigen

Quote van een ouder
“Het was fijn dat ** snel
terecht kon, in de buurt.
Dit probleem was voor onze
dochter groot, maar voor
de reguliere hulpverlening
waarschijnlijk klein.
[…]“

Tevredenheid ouders

8,3

“

8,5

!
Professionals

Succespunten:

Aandachtspunten:

Gerichter verwijzen
Korte lijnen met huisarts
Snelle adequate hulpverlening
Passend (zorg)aanbod
Normaliseren vraagstuk

Goede werk/procesafspraken
Betrokkenen beter informeren over inhoud van
functie van een POH Jeugd
Kortere lijntjes met voorschoolse opvang (PO en VO)

“

Problematiek

59% van de klachten
van jeugdigen zijn
psycho-sociale klachten

“

De voornaamste problemen waarmee jeugdigen bij een POH Jeugd
komen hadden betrekking op het psycho-sociaal functioneren.
Daarnaast op de situatie in het gezin of de opvoeding.

Resultaat na inzet POH Jeugd
Beëindigd door kind/ouder

Van de 626 jeugdigen zijn 568 trajecten afgerond.
overige
verwijzingen

afgerond
door POH
Jeugd zonder
verwijzing

Afgeronde trajecten (N= 568)
60% afgerond door POH Jeugd zonder verwijzing
7%
verwijzingen naar basis GGZ
9%
verwijzingen naar specialistische GGZ
20% overige verwijzingen (o.a. voorliggend veld,
kinderarts, medewerker sociaal team)
4%
Beëindigd door kind/ouder (bijv. no-show)

Niets, terug naar huis/school
verwijzen jeugdhulpverlening organisatie

Verwijzen naarVMK-team

verwijzingen naar specialistische GGZ
verwijzingen naar basis GGZ

Wat zonder POH Jeugd
Het merendeel van de jeugdigen zou zonder
inzet van een POH-Jeugd een verwijzing
hebben gekregen van de huisarts; 39% naar
basis GGZ en 19% naar specialistische GGZ.

1%
39%
19%
17%
3%
10%
0,3%
11%

verwijzen jeugdhulpverlening organisatie
Verwijzen naar basis GGZ
Verwijzen naar specialistische GGZ
Verwijzen naar wijkteam
Verwijzen naarVMK-team
Zelf handelen
Niets, terug naar huis/school
Anders

Anders
Zelf
handelen

Verwijzen
naar basis
GGZ

Verwijzen naar
wijkteam
Verwijzen
naar
specialistische
GGZ

Conclusie
Laagfrequente ondersteuning van een POH jeugd in de huisartsenpraktijk werkt. De ervaringen
van jeugdigen en ouders met de POH Jeugd zijn positief en POH’s ervaren een goede
samenwerking met huisartsen. Voor het merendeel van de afgeronde trajecten (60%) door een
POH Jeugd is geen verwijzing meer nodig. Voor 36% was een doorverwijzing nodig en bij 4% is een
traject beëindigd door ouder of kind.

Aanbevelingen

Maak gebruik van het vastgestelde
kwaliteitsprofiel
Om de kwaliteit van de POH jeugd te
waarborgen is het van belang dat aan
de vastgelegde uitgangspunten in het
kwaliteitsprofiel wordt voldaan, en de
rollen en verantwoordelijkheden van alle
betrokkenen professionals voor de POH
Jeugd helder zijn.

?

!

Heb oog voor matching tussen huisarts
praktijk en POH Jeugd
Uit de praktijkervaringen komt naar voren dat
een goede match tussen huisarts en POH Jeugd
van wezenlijk belang is voor een goed verloop
en samenwerking van de POH Jeugd. Bespreek
duidelijk elkaars verwachtingen met betrekking
tot de inhoud en uitvoering van de functie van een
POH Jeugd, de rollen en verantwoordelijkheden, en
arbeidsrechtelijke kwesties.

Stimuleer structurele overleggen
tussen huisarts en POH jeugd

Heb aandacht voor instroom
jeugdigen

Het is aan te bevelen om (in)
formele overleggen tussen HA en
POH jeugd structureel te agenderen.
Overlegmomenten zijn waardevol voor
zowel huisarts als POH Jeugd; voor de
huisarts om geïnformeerd te blijven
over de patiënt en om te leren van de
expertise van de POH Jeugd.

Sinds de landelijke corona-maatregelen is
er een afname van het aantal jeugdigen
dat instroomt bij de POH Jeugd. Blijvende
alertheid van huisarts op mogelijkheden
van POH jeugd om bijvoorbeeld
kwetsbare gezinnen te begeleiden en
laagdrempelig contact met jeugdigen te
hebben via de ‘app’ is noodzakelijk.

Werken in de huisartspraktijk werkt
Zet in op varianten POH Jeugd die werken in de
huisartsenpraktijk. Laagfrequente ondersteuning
van een POH jeugd in een huisartsenpraktijk helpt
om de zorg en ondersteuning voor een jeugdige
meer integraal te benaderen. De huisartspraktijk is
een goede vindplaats voor jeugdigen met minder
complexe problematiek.

Voor goede zorg en gezondheid dichtbij
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar
Proscoop
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Samenvatting
In april 2018 is het project ‘Implementatie POH jeugd bij huisartsenpraktijken’ gestart in de Oost
Achterhoek. Het project is een samenwerking tussen de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost-Gelre en
Winterswijk en de Huisartsen Zorg Oost-Achterhoek (HZOA). Het project kent zijn oorsprong in een pilot
die gemonitord is in 2016-2017. De uitvoering van het project en de monitoring zijn een lerend proces
geweest.
Door inzet van een praktijkondersteuner jeugd (POH Jeugd) in een huisartsenpraktijk wordt beoogd om
de zorg aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar met psychosociale problematiek te verbeteren en de
samenwerking tussen huisartsen, gemeente (OT/VMK-teams) en ketenpartners te versterken.
Het project kent vier doelstellingen. Eén van de doelen is om jeugdproblematiek zo vroeg mogelijk te
signaleren. Een tweede doel van het project is om gericht te verwijzen naar voorliggend veld,
ondersteuningsaanbod en aanvullend zorgaanbod. Daarnaast zijn doelen het reduceren van de inzet van
specialistische zorg en het vergroten van de ervaren kwaliteit en effectiviteit van zorg door jeugdigen,
ouders en betrokken professionals.
In de periode januari 2019 tot en met december 2020 [2 jaar] zijn in totaal 626 jeugdigen een traject
gestart bij een POH Jeugd in de Oost-Achterhoek. Er zijn meer meisjes bij de POH Jeugd aangemeld dan
jongens. Gemiddeld waren de jeugdigen 13,9 jaar. Van de 626 trajecten zijn 568 trajecten afgerond (58
lopende trajecten). Zo’n 60% van deze afgeronde trajecten is afgerond door de POH Jeugd zonder dat
een verwijzing nodig was. De ondersteuning en begeleiding van de POH Jeugd was bij deze trajecten dus
toereikend. Voor de overige trajecten was een doorverwijzing nodig (36%) of is een traject beëindigd
door ouder of kind (4%). Door inzet van de POH’s Jeugd zijn veel doorverwijzingen naar de basis of
specialistische GGZ voorkomen: de huisarts gaf bij aanmelding van de jeugdige bij een POH Jeugd aan wat
de huisarts aan hulp of ondersteuning had ingezet als er geen POH Jeugd zou zijn geweest. Uit deze
registraties kwam naar voren dat meer dan de helft naar de basis (39%) of specialistische GGZ (19%) zou
zijn verwezen als er geen inzet van POH Jeugd mogelijk was. Na inzet van de POH Jeugd is zo’n 16% van
de jeugdigen naar de basis (7%) of specialistische (9%) GGZ verwezen. De pilot laat dus een forse reductie
zien in het percentage doorverwijzingen, met name in basis en specialistische GGZ.
De belangrijkste succesfactoren volgens POH’s Jeugd zijn gerichter verwijzen, korte lijnen met de huisarts,
passend (zorg) aanbod en snelle adequate hulpverlening. Verbeterpunten hadden voornamelijk
betrekking op goede werk/procesafspraken maken. Ouders en jeugdigen zijn tevreden over de inzet van
een POH Jeugd. Ouders gaven de inzet van een POH Jeugd gemiddeld een 8,3, jeugdigen gaven de POH
Jeugd een 8,5. Over het algemeen zijn beide tevreden over de trajectduur. Ook bevelen zij de POH Jeugd
aan bij andere jeugdigen met eenzelfde situatie.
De POH jeugd wordt ervaren als laagdrempelige toegang, snelle hulpverlening en waarbij vooral
genormaliseerd wordt. Door inzet van een POH Jeugd kan eerder ingegrepen worden en zijn
professionals eerder betrokken bij het probleem. De huisartsenpraktijk is goede vindplaats voor
vraagstukken die minder complex zijn.
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Inleiding
Aanleiding
De vier Oost-Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk en de Huisartsen
Zorg Oost-Achterhoek (HZOA) zijn in april 2018 samen het project ‘Implementatie POH jeugd bij
huisartsenpraktijken’ gestart. Het project kent zijn oorsprong in een pilot die gemonitord is in 2016-2017.
Aanleiding voor de pilot was de invoer van de Jeugdwet in 2015, waardoor gemeenten verantwoordelijk
werden voor het financieren en regisseren van de jeugdzorg. Gemeenten zijn hierdoor volop bezig goede
en passende zorg dichtbij te organiseren. Door het inzetten van een praktijkondersteuner jeugd (POH
Jeugd) in een huisartsenpraktijk wordt beoogd om de zorg aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar met
psychosociale problematiek te verbeteren en de samenwerking tussen huisartsen, gemeente (OT/VMKteams) en ketenpartners te versterken.
De pilot startte met vier huisartsenpraktijken in de vier verschillende Oost-Achterhoekse gemeenten. Op
basis van deze positieve uitkomsten is vanaf april 2018 begonnen om de inzet van POH Jeugd te
stimuleren bij alle huisartsen in de regio. Op dit moment nemen 37 huisartsen deel aan het project in
Oost-Achterhoek. Proscoop is projectleider en voert de monitoring uit. De gemeenten maken de inzet van
de POH Jeugd financieel mogelijk.

Doel van het project
Het project heeft als doelstelling:
▪

Jeugdproblematiek zo vroeg mogelijk bij de huisarts te signaleren en waar mogelijk deze adequaat en
laagdrempelig bij de huisarts te begeleiden.

▪

Indien nodig gericht te verwijzen naar voorliggend veld, ondersteuningsaanbod en aanvullend
zorgaanbod.

▪

De inzet van specialistische zorg te reduceren.

▪

De ervaren kwaliteit en effectiviteit van zorg door jeugdigen, ouders, huisartsen, POH’s Jeugd en
wijkteams te verhogen.

Opzet van de monitoring
De monitoring richt zich op bovenstaande doelstellingen van het project beschreven in het projectplan en
geeft grofweg inzicht in de werkwijze en effecten van een POH Jeugd binnen huisartspraktijken. De
monitoring is uitgevoerd ter afronding van het project en helpt om effecten op zowel klant, kwaliteit en
kosten in kaart te brengen. Daarnaast is een borgingsplan opgesteld gedurende het laatste jaar van het
project. Met dit document is toegewerkt naar de borging van het project per 1 april 2021.
De monitoring is gestart in 2018. Vanaf juli 2019 is Proscoop betrokken bij de monitoring1.

1

De monitoring en evaluatie zijn later opgestart dan het gehele project (projectleiding en implementatie).

POH Jeugd Oost-Achterhoek | Proscoop

Pagina 4 van 29

De monitoring bestaat uit vier hoofdonderdelen:
1. Registratiegegevens door POH’s: aantallen, problematiek en interventies
2. Cliëntperspectief: enquête jeugd/ouders en casusbeschrijving
3. Perspectief professionals: gesprekken huisartsenpraktijken en enquête samenwerking, succes- en
verbeterpunten
4. Indicatiegegevens gemeenten: financiële analyse inzet POH Jeugd
In de rapportage die voor u ligt beschrijven wij de resultaten van alle monitoringsonderdelen, bestaande
uit zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens. De monitoring bevat gegevens van 2019 en 2020.

Varianten inzet POH Jeugd
Dit subhoofdstuk bevat een schematisch overzicht van de verschillende varianten POH Jeugd die zijn
ingezet in de vier Achterhoekse gemeenten. Het verschil tussen de varianten zit hem vooral in het werken
binnen of buiten de huisartsenpraktijk en de eindverantwoordelijkheid voor patiënt en medewerker.
Tabel 1: Varianten inzet van een POH Jeugd
Opties

1

Eindverantwoordelijk voor inzet

Eindverantwoordelijk

medewerker

voor patiënt

Uitbreiding ureninzet huidige POH GGZ volwassenen (in

Huisarts (want medewerker

Huisarts

dienst of gedetacheerd) naar POH Jeugd in de

werkt in de praktijk)

huisartspraktijk

2
3

Inzet medewerker ondersteuningsteam/wijkteam

Huisarts (want medewerker

gemeente als POH Jeugd in de huisartspraktijk

werkt in de praktijk)

(Inloop)spreekuren door medewerker

Gemeente (want medewerker

ondersteuningsteam/wijkteam naast de praktijk (bijv. in

zet zich in vanuit wijkteam)

Huisarts
Gemeente

verzamelgebouw/gezondheidscentrum)

4

Verwijzing naar ondersteuningsteam/wijkteam

Gemeente (want medewerker

Huisarts tot moment van

(Werkzaam buiten de huisartspraktijk)

zet zich in vanuit wijkteam)

overdracht
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Registratiegegevens
In dit hoofdstuk worden de registratiegegevens van het jaar 2019 en 2020 beschreven.
Toelichting
Het aantal jeugdigen ingestroomd bij de POH Jeugd varieert sterk per huisartsenpraktijk. Er zijn
verschillende factoren van invloed op deze resultaten en daar dient rekening mee gehouden te worden
bij het interpreteren ervan. Hieronder volgt een opsomming van factoren die van invloed zijn op de
instroom van het aantal jeugdigen per huisartspraktijk:
▪ De startdatum van de POH Jeugd in een huisartspraktijk (opstartfase)
▪ Het aantal uren dat een POH Jeugd werkzaam is in de huisartspraktijk
▪ Het aantal 0-24 jarigen binnen een huisartspraktijk en de populatiegrootte van de praktijk
(normpraktijk)
▪ De zwaarte van de wijk waar de huisartsenpraktijk gevestigd is
▪ De variant van de inzet van de POH Jeugd in de huisartspraktijk
Zoals reeds beschreven is na de pilot (vanaf april 2018) gestart met de inzet van POH’s Jeugd te
stimuleren bij alle huisartsen in de regio. Een groot aantal huisartspraktijken is in 2019 gestart met het
project POH Jeugd. Voor de resultaten van 2019 dient rekening te worden gehouden met het feit dat een
groot aantal praktijken zich in de opstartende fase bevonden. Dit heeft met name invloed gehad op de
instroom en het aantal jeugdigen.
Verder werkten vanaf maart 2020 veel POH’s Jeugd vanwege de landelijke corona-maatregelen niet of
minder in de huisartspraktijk. Dit heeft invloed gehad op de instroom van jeugdigen en de werkwijze van
de POH Jeugd. Veel fysieke consulten zijn omgezet naar video of telefonische contacten. Bij het
interpreteren van de resultaten van de registraties dient rekening te worden gehouden met de invloed
die de landelijke Corona-maatregelen hebben gehad.

Aantal praktijken en jeugdigen
Onderstaand overzicht toont de ontwikkeling van het aantal huisartsenpraktijken dat de afgelopen jaren
is gestart met een POH jeugd. In de pilot is gestart met 5 huisartspraktijken. In 2019 is het aantal
huisartsenpraktijken dat een POH jeugd heeft sterk toegenomen.
Tabel 2: Aantal huisartspraktijken met POH jeugd over periode 2016-2020

Aantal praktijken

2016
5

2017
6

2018
6

2019
13

2020
15

In de periode januari 2019 tot en met december 2020 (2 jaar) zijn in totaal 626 jeugdigen een traject
gestart bij een POH Jeugd. Tabel 3 toont per huisartsenpraktijk het aantal jeugdigen voor wie de POH
Jeugd is ingezet in de periode januari t/m december 2019 en januari 2019 t/m december 2020. Daarnaast
wordt het percentage jeugdigen dat na consultatie van een POH Jeugd alsnog is verwezen weergegeven
per huisartspraktijk.

POH Jeugd Oost-Achterhoek | Proscoop

Pagina 6 van 29

Gemiddeld wordt 36% van de jeugdigen na inzet van een POH Jeugd alsnog verwezen naar voorliggend
veld, ondersteuningsaanbod en aanvullend zorgaanbod. Dit percentage ligt bij huisartsenpraktijken G, H
en I opvallend hoger. Dit zijn alle drie praktijken met inzet variant 4. Echter dient bij deze praktijken te
worden opgemerkt dat het gemiddeld aantal consulten lager is.
Tabel 3: Aantal jeugdigen en inzet POH Jeugd per huisartsenpraktijk 2019 -2020
Huisartsen

Percentage

Inzet

Aant

Totaal

Totaal

% jeugdigen

Praktijken

normpraktij

POH-

al

inclusie

inclusi

dat na

k

varian

uren

uniek

e uniek

consultatie

(2019)

t nr.

POH

individu

individ

POH Jeugd

per

t/m dec

u t/m

alsnog werd

week

2019

dec

doorverwezen

2020

(t/m dec 2020)23

2019
Gemeente

A

132%

2

6

40

62

20%

Aalten

B

296%

2

8

71

124

17%

4

C
Totaal

436%

2

4

14

29

31%

-

-

18

125

215

-

Gemeente

D

136%

1

2

8

12

17%

Berkelland

E

590%

2

20

39

553

45%

F

407%

2

4

6

31

42%

G

138%

4

0,5

18

34

75%

H

129%

4

0,5

0

13

87%

I

224%

4

0,5

0

19

74%

-

-

26

71

164

-

Totaal
Gemeente

J

128%

1

2

8

14

21%

Oost-Gelre

K

376%

1

4

30

44

44%

5

L

374%

1

4

20

59

36%

M

198%

2

2

6

23

30%

-

-

12

64

140

-

3

Totaal
Gemeente

N

290%

1

4

45

65

32%

Winterswijk

O

339%

2

4

4

42

28%

Totaal

-

-

8

49

107

-

15

-

-

64

309

626

36%

TOTAAL

2

Het aantal verwijzingen per praktijk in verhouding tot het totaal aantal afgeronde trajecten per praktijk. Hierbij verwijst
‘afgeronde trajecten’ naar alle trajecten die zijn beëindigd zonder verwijzing, met verwijzing en beëindigd door kind/ouder.
3
Alle doorverwijzingen naar voorliggend veld, basis ggz, specialistische GGZ, specialistische Jeugdhulp, medisch specialist,
jeugdconsulent en medewerker OT/VMK.
4
Data tot en met juni 2020
5
In jaar 2020 zijn 8 uur per week ingezet.
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Instroom
Onderstaande grafiek geeft de instroom van het aantal jeugdigen weer over een deel van 2018 en de
gehele monitoringsperiode 2019-2020. De gegevens zijn gebaseerd op de datum van het eerste contact
met een POH Jeugd. De aanmeldingen bij een POH Jeugd vinden verspreid over het gehele jaar plaats. In
september 2019 t/m februari 2020 is de instroom van het aantal jeugdigen in het project het hoogst. Dit
is grotendeels te verklaren door de toename van het aantal huisartspraktijken dat deelneemt aan het
project. Sinds de corona-maatregelen is de instroom van het aantal jeugdigen sterk gedaald. Vanaf maart
2020 zijn aanzienlijk minder jeugdigen aangemeld.

Instroom van jeugdigen (N=626)
60
50
40
30
20
10

2018

2019

2020

Geslacht en leeftijd
In totaal is 43% van de jeugdigen die door een POH Jeugd is gezien een jongen en 57% een meisje.
Meisjes die naar een POH Jeugd gingen waren gemiddeld 14,9 jaar oud en jongens 12,8 jaar. De
gemiddelde leeftijd van de meisjes was circa 2 jaar hoger dan van de jongens.

Geslacht

43%
57%

Jongen

Figuur 2. Geslacht van jeugdigen (in periode januari 2019 t/m december 2020)
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Figuur 1. Instroom van het jeugdigen over deel 2018, en januari 2019 t/m dec 2020
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Dit verschil herkennen wij ook uit landelijk onderzoeken6 rondom de POH Jeugd. Jongens lijken vaker op
vroegere leeftijd sociaal onaangepast gedrag zien waar ouders en/of school last van hebben.
Een aantal POH’s Jeugd hebben cliënten van 18 jaar en ouder gezien. Voor deze cliënten is gekozen voor
een POH Jeugd omdat de problematiek van deze cliënten beter aansloot bij de expertise van de POH
Jeugd, dan bijvoorbeeld bij een POH GGZ. Het ging bijvoorbeeld om cliënten met niet aangeboren
hersenletsel of een verstandelijke beperking, of kind gerelateerde problematiek bij ouders. Ook is in een
enkel geval iemand met een kinderwens naar de POH Jeugd gestuurd. Dit zien we terug bij meerdere
huisartsenpraktijken. Zie bijlage I voor een uitsplitsing van gemiddelde leeftijd (min-max) per gemeente
en huisartsenpraktijk

Voornaamste klachten/problematiek
De voornaamste problematiek/klachten waarmee een jeugdigen bij de POH Jeugd komt werden sinds de
pilot geregistreerd volgens coderingen (ICPC-codes) van het huisartsensysteem. Deze ICPC-codes worden
veelal meegegeven door de huisarts bij het aanmelden van een jeugdige bij de POH Jeugd. Uit de
registratiegegevens van 2019 valt op te maken dat de problematiek waarmee jeugdigen bij een POH
Jeugd komen veelal psycho-sociale klachten zijn (45%), zoals angst en een gespannen gevoel. Daarnaast
zijn veel van de hulpvragen gerelateerd aan problemen met ouders of het gezin, zoals scheiding en
opvoedingsproblemen (27%). In figuur 3 zijn de klachten/problematiek waarmee de jeugdigen bij de POH
Jeugd komt teruggebracht naar 4 hoofdcategorieën.
45%

2019
0%

10%

20%

27%
30%

Psycho-sociale klachten

40%

50%

60%

Sociale opvoedingsproblemen

8%
70%

20%
80%

90%

Psychiaterische klachten

100%
Anders

Figuur 3. Klachten/problematiek van jeugdigen in 2019 (gebaseerd op ICPC-codering)
De uitvoering van het project en de monitoring zijn een lerend proces geweest. Gedurende het project
bleek registreren op basis van coderingen (ICPC-codes) van het huisartsensysteem niet altijd werkbaar.
Daarnaast bleek uit de registraties dat de categorie “Anders” relatief hoog (20%) was (zie figuur 3). Deze
categorie geeft niet voldoende inzicht in de problematiek die er speelt bij de jeugdigen. Om deze redenen
zijn de categorieën opnieuw bepaald en zonder gebruik te maken van ICPC-codes. Vanaf 2020
registreerden alle POH’s jeugd de problematiek van een jeugdige met de volgende categorieën:
▪ Psycho-sociaal functioneren
▪ Gezin en opvoeding
▪ Lichamelijke gezondheid
▪ Jeugd en omgeving
▪ Cognitieve ontwikkeling
▪ Anders

6

http://www.jeugdhulpbijdehuisarts.nl/wp-content/uploads/2019/11/Rapport-onderzoek-Jeugdhulp-bij-de-Huisarts-november2019-Accare-Molendrift-Karakter-1.pdf
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59%

2020
0%

10%

20%

30%

40%

Psycho-sociaal functioneren
Gezin en opvoeding

50%

3% 10%

20%

60%

80%

70%

Lichamelijke gezondheid
Cognitieve ontwikkeling

6% 4%
90%

100%

Jeugd en omgevings
Anders

Figuur 4. Klachten/problematiek van jeugdigen in 2020 (gebaseerd op nieuwe categorieën)
Zo’n 59% van de problemen waarmee jeugdigen bij een POH Jeugd kwamen hadden betrekking op het
psycho-sociaal functioneren. Daarnaast hadden veel hulpvragen betrekking op de situatie in het gezin of
de opvoeding (20%).

Consulten
De POH’s Jeugd konden in het registratieformulier verschillende consulten, overleggen en telefonische
contacten registreren. In totaal zijn 1835 verrichtingen met directe patiëntenzorg geregistreerd
(consulten, telefonische contacten en oudergesprekken). Uit de registraties blijkt dat voornamelijk
consulten kortdurend traject (932x) en consulten probleemverheldering (443x) plaatsvinden. Hierbij moet
opgemerkt worden dat tijdens de Corona-periode een groot deel van de consulten via (beeld)bellen
hebben plaats gevonden. Naast consulten vinden er ook veel telefonische contacten met ouders en/of
kind plaats. Ook begeleid de POH Jeugd regelmatig een jeugdige bij een verwijzing (78x) naar Jeugdzorg.
Tabel 4. Aantal geregistreerde verrichtingen in periode januari 2019 t/m december 2020
Verrichtingen

Aantal keer geregistreerd

1.

Consult POH kortdurend traject

932

2.

Consult probleemverheldering

443

3.

Telefonisch contact met ouders/kind

169

4.

Consult opvoedondersteuning

168

5.

Consult begeleiding bij verwijzing

78

Een jeugdige die door de POH Jeugd werd gezien had in 2019 gemiddeld 3,3 consulten (consulten,
telefonische contacten en oudergesprekken) met een POH Jeugd. Kijken we naar alle registraties t/m
2020 dan zien we dat gemiddeld 2,9 consulten (consulten, telefonische contacten en oudergesprekken)
zijn gehouden met een jeugdige. Het varieert sterk per casus hoeveel contactmomenten er zijn met
jeugdigen. Sommige jeugdigen hebben er baat bij om laagfrequent contact te houden met de POH Jeugd
om te voorkomen dat ze basis of specialistische GGZ hulp nodig hebben. Door deze laagdrempelige vorm
van zorg helpt de POH Jeugd deze jeugdigen weer op weg, door bijvoorbeeld het bieden van structuur,
om ernstigere problematiek te voorkomen. Op deze manier kan de POH Jeugd maatwerk leveren.
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Aantal verwijzingen
In totaal zijn 626 jeugdigen een traject gestart bij een POH Jeugd in 2019-2020. In figuur 5 is te zien dat er
568 afgeronde trajecten7 waren en nog 58 lopende trajecten8.

Aantal trajecten (N=626)
568

600
500
400
300
200

58

100
0

jan 2019 t/m dec 2020
Afgeronde trajecten

Lopende trajecten

Figuur 5. Aantal clienttrajecten uitgesplitst naar afgeronde en lopende trajecten.
De POH’s Jeugd registreren in het formulier wanneer een traject is afgerond zonder verwijzing en
wanneer een verwijzing (na inzet POH Jeugd) wordt afgegeven. Hiermee wordt de afronding van de
trajecten in kaart gebracht. In tabel 5 (volgende pagina) is te zien hoeveel trajecten zijn afgerond door de
POH Jeugd zonder verwijzing en naar welke vorm van hulp de POH Jeugd heeft verwezen als een
verwijzing nodig was.
Van de 568 afgeronde trajecten is de meerderheid afgehandeld door de POH Jeugd zelf. Zo’n 60% van de
trajecten is afgerond door de POH Jeugd zonder dat een verwijzing nodig was. Zo’n 16% van de jeugdigen
is naar de basis (7%) of specialistische (9%) GGZ verwezen. Bij 8% van de afgeronde trajecten is verwezen
naar een medewerker van het OT of VMK-team. Bij deze casussen was meer tijd nodig om de hulpvraag in
kaart te brengen.

7

Afgeronde trajecten zijn trajecten beëindigd zonder verwijzing, trajecten beëindigd met verwijzing en alle trajecten met een

verrichting t/m september 2020 waar niet is aangegeven hoe het traject is voltooid.
8

Lopende trajecten zijn alle trajecten met een verrichting in oktober t/m december 2020 (laatste 3 maanden) en waarvan niet is
aangegeven of het traject is voltooid. Dit is gedaan omdat deze trajecten nog in 2021 opgepakt kunnen worden.
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Afgeronde trajecten
1% 2%

8%

4%

5%
9%
60%

7%

4%

Tabel 5. Verwijzing en afgeronde trajecten zonder verwijzing (in periode januari 2019 t/m december
2020)

Totaal

9

Percentage

Totaal aantal trajecten

626

-

Lopende trajecten

58

-

Afgeronde trajecten

568

100%

Afgerond zonder verwijzing9

343

60%

Verwijzing naar voorliggend veld

22

4%

Verwijzing naar basis GGZ

40

7%

Verwijzing naar specialistische GGZ

52

9%

Verwijzing naar specialistische jeugdhulp

26

5%

Verwijzing naar kinderarts/medisch specialist

6

1%

Verwijzing naar jeugdconsulent

13

2%

Verwijzing medewerker OT of VMK

43

8%

Kind/ouder beëindigd traject (bijv door no-show)

23

4%

Bevat trajecten waarbij meer dan 3 maanden geen verrichting is geregistreerd en waarbij een verwijzing naar Jeugdhulp niet is

geregistreerd.
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Wat zonder POH jeugd
Naast de klacht/problematiek geeft de huisarts bij aanmelding van de jeugdige aan wat de huisarts aan
hulp of ondersteuning had ingezet als er geen POH Jeugd zou zijn geweest. De meerderheid van de
jeugdigen zou naar de basis GGZ (39%) of specialistische GGZ (19%) zijn verwezen (zie tabel 6). In de
categorie Anders vallen o.a.; verwijzing POH GGZ, overleg school en verwijzing naar een kinderarts.

Wat had huisarts gedaan zonder POH?
1%
Verwijzen jeugdhulpverlening organisatie

0,30%

11%

Verwijzen naar Basis GGZ
10%

Verwijzen naar Specialistische GGZ
Verwijzen naar wijkteam

39%

3%

Verwijzen VMK-team
17%

Zelf behandelen
Niets, terug naar huis/school
Anders

19%

Tabel 6. Wat had huisarts gedaan zonder POH Jeugd (periode januari 2019 t/m december 2020)

Percentage
Verwijzen jeugdhulpverlening organisatie

1%

Verwijzen naar basis GGZ

39%

Verwijzen naar specialistische GGZ

19%

Verwijzen naar wijkteam

17%

Verwijzen naar VMK-team

3%

Zelf behandelen

10%

Niets, terug naar huis/school

0,3%

Anders

11%
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Cliëntperspectief: enquête en casusbeschrijving
In dit hoofdstuk richten we ons op het cliëntperspectief. Eerst worden ervaringen van jeugdigen en
ouders beschreven die ondersteuning hebben gehad van een POH Jeugd. Deze informatie is verkregen via
een tevredenheidsenquête. Ten slotte wordt en een casusbeschrijving over een jeugdige geïllustreerd,
beschreven door een POH Jeugd en huisarts.

Enquête tevredenheid jeugdigen/ouders
Toelichting
In het najaar 2020 is een tevredenheid enquête onder jeugdigen en ouders uitgezet. De enquête is door
43 personen ingevuld, waarvan 25 jeugdigen en 18 ouders. De uitkomsten geven een impressie van de
patiënttevredenheid.
Rapportcijfers
Zowel jeugdigen als ouders zijn zeer tevreden over de POH Jeugd. De jeugdigen gaven gemiddeld een 8,5
(bereik 6-10) en ouders een 8,3 (bereik 6-10) als rapportcijfer. In onderstaande tabel zijn de rapportcijfers
van zowel de pilot 2016-2017 als het project 2019-2020 weergegeven. De rapportcijfers zijn in beide
gevallen hoog, maar de cijfers in het project 2019-2020 zijn iets lager dan in de pilot 2016-2017. Echter
dient hier rekening gehouden te worden met het lagere aantal respondenten in de pilot periode 20162017. Een zeer hoog of laag cijfer (uitschieter) heeft bij een laag aantal respondenten (N) een grotere
invloed op de gemiddelde score.
Tabel 7. Rapportcijfers van jeugdigen en ouders over tevredenheid POH Jeugd

Pilot Oost-Achterhoek 2016-2017
Project Oost-Achterhoek 2019-2020

Jeugdigen
8,9 (N=11)
8,5 (N=25)

Ouders
8,9 (N=15)
8,3 (N=18)

Beoordeling hulp op basis van stellingen
De jeugdigen en ouders zijn bevraagd op verschillende stellingen. Hieruit kwam doorgaans naar voren
dat;
✓ Ze zich begrepen voelden door de POH Jeugd
✓ De hulp/ondersteuning snel van start ging
✓ De POH Jeugd de dingen op een begrijpelijke manier kon uitleggen
✓ De POH Jeugd goed antwoord gaf op zijn/haar vragen
✓ De meesten vonden de plek waar ze hulp kregen prettig
✓ De meesten vonden het belangrijk dichtbij hulp te ontvangen
✓ Ze zich serieus genomen voelden door de POH Jeugd
Alle jeugdigen waren in grote lijnen positief over de voorgelegde stellingen (zie volgende pagina).
Opvallend was dat twee jeugdigen aangaven het oneens te zijn met de stelling “Ik ben geholpen met mijn
probleem.” Echter beide zijn verwezen naar een zorg(aanbieder), wat een verklaring kan zijn voor dat zij
(nog) niet geholpen zijn met hun probleem op moment van invullen van de enquête.
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Stellingen Jeugdigen (N= 25)
De plek waar ik hulp kreeg was prettig.
Voor mij is het belangrijk dat de plek waar ik hulp kreeg dichtbij was.
De POH jeugd gaf goed antwoord op mijn vragen.
Ik ben geholpen met mijn probleem.
De POH jeugd legde dingen zo uit dat ik het goed begreep.
De POH jeugd nam mij serieus.
Ik ben snel geholpen.
POH jeugd begreep mij.
0

5
Eens

10
Neutraal

15
Oneens

20

25

Weet ik niet

Ouders geven het volgende op de stellingen aan:

Stellingen Ouders (N= 18)
De plek waar we hulp kregen was prettig.
Voor ons is het belangrijk dat de plek waar we hulp kregen dichtbij was.
De POH jeugd gaf goed antwoord op onze vragen.
We kunnen verder dankzij de hulp van de POH jeugd.
De hulp ging snel van start.
De POH jeugd wist waar hij/zij het over had.
De POH jeugd legde dingen zo uit dat wij het begrepen.
De POH jeugd nam ons serieus.
We voelden ons begrepen door de POH jeugd.
0
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Eens

6

8
Neutraal

10
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14

Oneens

Trajectduur, verwijzing en aanbevelen aan anderen
Het merendeel (80%) van de jeugdigen was tevreden over hun trajectduur en vonden het aantal
gesprekken goed. Figuur 6 toont het aantal gesprekken dat de jeugdigen hebben gehad.
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Figuur 6. Aantal gesprekken per jeugdige (N=25)
Zes jeugdigen gaven aan te zijn doorgestuurd naar een (jeugd)zorgaanbieder. Het merendeel van deze
jeugdigen (83%) was hier tevreden over.
De jeugdigen bevelen de POH Jeugd aan bij andere jeugdigen met eenzelfde situatie (cijfer 8,8; bereik 510). Eén jeugdige gaf het cijfer 5 en gaf hier geen verklaring voor gegeven. Zo’n 85% van de jeugdigen die
de enquête heeft ingevuld geeft aan dat hun situatie (erg) is verbeterd.
Jeugdigen gaven over de POH Jeugd aan:
“Ik vond het fijn dat ik met iemand kon praten die mij begreep”
[Jeugd]
“Ik vond het fijn om iemand te hebben om mee te praten dat ze altijd naar je luistert.”
[Jeugd]
Ook het merendeel van de ouders (67%) die de enquête hebben ingevuld is tevreden over de trajectduur
(27% = weet ik niet, 6% = te kort). 16 van de 18 ouders geeft aan een gesprek te hebben gehad met de
POH Jeugd. De meeste van hen had twee gesprekken met de POH Jeugd.
Zes ouders gaven aan dat hun zoon of dochter is doorgestuurd naar een zorgaanbieder en het merendeel
(80%) is tevreden over het feit dat ze zijn doorgestuurd.
De meeste oudere geven aan dat hun situatie (erg) is verbeterd. Eén van de ouders geeft aan dat de
situatie is verslechterd en geeft als verklaring: “Op het moment dat we de gesprekken afronden ging het
echt goed, alleen gedurende de weken erna merk je wel dat de situatie niet heel veel beter ging/gaat”
De meeste ouders zouden de POH Jeugd aanbevelen aan mensen met eenzelfde situatie (cijfer 8,8; bereik
6-10). Ouders gaven over de POH Jeugd aan;
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“Het was fijn dat ze snel terecht kon, in de buurt. Dit probleem was voor onze dochter groot, maar
voor de reguliere hulpverlening waarschijnlijk klein. Toch maakte het veel verschil dat ze snel haar
ei kwijt kon en goede tips kreeg. Bij de reguliere hulpverlening was waarschijnlijk een wachtlijst
geweest dus wij vonden dit erg prettig”
[Ouder]
“De POH begreep ** meteen goed. Hij voelde zich op zijn gemak bij haar. Dus vooral doorgaan!
Wij zijn erg blij met het verloop en hoe ** het nu doet. Dank.”
[Ouder]

Casusbeschrijving
Toelichting
In het kader van de kwalitatieve methode om POH jeugd te evalueren is gebruik gemaakt van een ‘case
study’. Hierdoor wordt meer duidelijk van de concrete, contextuele kennis over een specifiek voorbeeld,
oftewel case. Een analyse van een daadwerkelijk gebeurde situatie geeft de mogelijkheid om te
achterhalen hoe een contact met jongere en ouders verloopt. Ook geeft het inzicht in welke zorg en
ondersteuning de jongere ontving. De casus is geschreven door een POH jeugd die vanuit het
ondersteuningsteam/wijkteam van gemeente als POH Jeugd in de huisartspraktijk werkt (variant 2). De
casusbeschrijving bestaat uit twee delen: een korte situatieschets, beschrijving van de ingezette
interventie, de betrokken partijen en het advies/resultaat beschreven door de POH Jeugd en de ervaren
meerwaarde van een POH Jeugd beschreven door de huisarts.
Casus I
Beschrijving POH Jeugd
Karin (gefingeerde naam) is een meisje van 17 jaar die samen met haar moeder bij de huisarts komt. Ze is
moe, heeft te kampen met stemmingswisselingen, zit niet lekker in haar vel en ervaart geen energie. Ze
wil het liefst de hele dag in bed blijven liggen. Ze is blijven zitten in Havo 4 en heeft nu ook een minder
leuke klas. Karin ervaart dat de scheiding van haar ouders er misschien ook wat mee te maken heeft, nu
ongeveer 8 jaar geleden.
Karin maakt volgens de huisarts geen depressieve indruk. Ze lijkt de problemen een beetje weg te lachen,
aldus de huisarts. De huisarts duidt de problematiek als stemmingsstoornis/ moeite met de scheiding van
ouders. De huisarts indiceert eerst gesprekken met de POH jeugd om meer zicht te krijgen en voegt toe
dat een verwijzing naar een 1ste lijns psycholoog ook tot de mogelijkheden behoort.
Een eerste kennismaking bestaat altijd uit aansluiten in de breedste zin van het woord bij de dagelijkse
dag van, in dit geval, Karin. Dagelijkse bezigheden, school, de thuissituatie, hobby’s enz. Eveneens leg ik
uit wie ik ben, wat ik doe en ik maak wederzijdse verwachtingen bespreekbaar. Karin vertelt al snel dat
haar ouders gescheiden zijn en dat haar op dit moment haar vader haar het meest boos maakt. Karin is
een puber met grootse emoties, hetgeen gezien haar leeftijd niet abnormaal is en een beetje bij haar
ontwikkelingsfase hoort. Karin vindt van alles van hetgeen haar vader wel en/of niet doet. Karin is verbaal
sterk, veroordeeld haar vader in duidelijke taal, maar dit kost haar zichtbaar veel energie.
In het tweede gesprek hebben we gepraat over de scheiding van haar ouders in het algemeen en hoe
Karin hier tegenaan kijkt. Naar voren komt dat Karin vooral praat over de keuzes van haar ouders. Haar
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aandacht gaat niet uit naar hoe zij zich voelt. We concluderen dat het altijd gaat over situaties die van
haar ouders zijn en/of die tussen haar ouders spelen. Vragen als; heb jij hier invloed op en ben jij eigenaar
van de problemen waar je op focust, komen centraal te staan.
De vervolggesprekken gaan over de realisatie dat Karin, onbewust en vanaf jonge leeftijd, als gevolg van
de echtscheiding van haar ouders, zich altijd een mening heeft gevormd over het doen en laten van haar
ouders. Dit is iets wat ze zichzelf eigen gemaakt heeft, maar wat haar omgeving inmiddels ook van haar
verwacht. Karin heeft veel steun aan het feit te horen dat dit iets is wat veel kinderen doen n.a.v. een
scheiding. Karin is zich meer gaan focussen op haar leven. Karin is zichzelf meer de vraag gaan stellen; wil
ik me hierin mengen, ben ik hier verantwoordelijk voor of moet ik hier iets mee? Wat is eigenlijk van mij
en wat is de verantwoordelijkheid van mijn ouders? Thema’s als verdriet hebben vanwege deze ballast,
het stellen van eigen grenzen en daarmee het luisteren naar jezelf kwamen aan de orde en deden Karin
zichtbaar goed. Doordat Karin zich anders ging verhouden en minder energie stak in oordelen nam haar
draagkracht weer toe. Karin kreeg weer plezier in dingen en voelde zich beter.
In het kort:
- In totaal hebben 9 gesprekken plaatsgevonden.
- Na een half jaar heeft Karin wederom een afspraak gemaakt. Er heeft toen nog 1 gesprek
plaatsgevonden. Karin had na één gesprek weer voldoende tips en adviezen om minder te
oordelen, meer situaties neutraal tegemoet te treden met meer focus eigen keuzes.
- I.v.m. de leeftijd van Karin heeft de POH jeugd in mindere mate contact gehad met ouders. Bij
aanvang en verder niet meer. Dit omdat de resultaten hiernaar waren en de jeugdige dit ook
graag zo wilde.
- Karin leerde met de POH jeugd haar eigen patronen kennen en kreeg zicht op de rol die ze had.
Karin kreeg vat en regie op het stellen van grenzen, leerde focussen op wat zij wilde waardoor
het ook op school beter ging.
Beschrijving huisarts
De POH jeugd kan in een vroege fase en ook snel worden ingezet. Op een moment dat wij als huisarts in
eerste instantie worden geconfronteerd met een somatische klacht, maar waarbij psychosociale
problemen het onderliggende probleem lijken. Een andere keuze is dan vaak om toch eerst het
somatische stuk verder te onderzoeken/ ziektes uit te sluiten. En vervolgens (en hier werd al over
gedacht) het GGZ spoor via een eerstelijns psycholoog. Omdat de POH jeugd snel en laagdrempelig in te
zetten is voor ons. Wordt zowel verdere medicalisering van de somatiek voorkomen als een verwijzing
naar eerstelijns GGZ. De winst voor deze client is evident: uiteindelijk wordt zonder al te veel omwegen
en wachttijd haar probleem aangepakt en pakt zij snel de school en sociale leven weer op.
Analyse
Uit de casusbeschrijving blijkt dat de jeugdige door een aantal gesprekken in de huisartspraktijk is
geholpen en weer verder kan met haar leven. Tijdens de gesprekken krijgt de jeugdige inzicht in haar
gedrag en tips en adviezen. Kenmerkend voor de aanpak van de POH Jeugd is het normaliseren van het
probleem van de jeugdige, door het probleem in het juiste perspectief te plaatsen. Door in een vroeg
stadium bij de problematiek van deze jeugdige betrokken te zijn, heeft de POH Jeugd het probleem
relatief klein kunnen houden en is een verwijzing naar de eerste lijn voorkomen.
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Perspectief professionals: enquête en evaluatie
De resultaten die in dit hoofdstuk worden beschreven komen voort uit een enquête onder nieuwe POH’s
en evaluatiegesprekken bij huisartspraktijken. Met deze informatie wordt het perspectief van de
zorgverleners in kaart gebracht over het project POH Jeugd.

Enquête onder nieuwe POH’s
Toelichting
In de pilotfase 2016-2017 is een tevredenheidsenquête uitgezet onder alle betrokken professionals. Voor
de huidige monitoring is ervoor gekozen om alleen nieuwe POH’s Jeugd via een tevredenheid enquête te
bevragen, om dubbele uitvraag te voorkomen. In totaal hebben 7 POH’s Jeugd die in 2019 zijn gestart de
digitale enquête ingevuld.
Samenwerking
De meeste nieuwe POH’s ervaren een goede samenwerking met de huisarts. De POH’s geven de
samenwerking met de huisarts gemiddeld een score van 3,9 (schaal 0 tot 5, waarbij 5= zeer goed). Ook de
samenwerking met de doktersassistente loopt goed (3,9). De POH Jeugd geven de samenwerking met de
POH GGZ de laagste score (3,5). Eén van de POH’s Jeugd geeft hierbij aan: “De POH GGZ zie ik weinig door
wisselende werkdagen. Het voorliggend veld mag beter in beeld komen. Met de GGZ-aanbieders heb ik
veel contact.” De samenwerking met de scholen wordt goed tot zeer goed beoordeeld door de POH’s
Jeugd. Deze heeft een gemiddelde score van 4,5 (schaal 0 tot 5, waarbij 5= zeer goed).
Algemene tevredenheid
De POH’s Jeugd zijn tevreden over het project POH Jeugd in de Oost-Achterhoek. Het gemiddelde
rapportcijfer is een 7,6 (bereik: 6-9). Eén van de POH’s heeft een rapportcijfer 6 gegeven en geeft aan:
“Ik geef het een 6 omdat er ruimte is voor verbetering; Ik denk dat we nog meer betrokken kunnen
worden, vaker verwezen kan worden naar VMK, en als ik meer tijd had voor het zorgvuldig voorbereiden
van casuïstiek, ik ook meer op kon halen voor de huisartsen.” In onderstaande tabel zijn de rapportcijfers
van betrokken professionals van zowel de pilot 2016-2017 als het project 2019-2020 weergegeven.
Tabel 8. Algemene tevredenheid van (nieuwe) POH’s en huisartsen
Pilot Oost-Achterhoek 2016-2017
Project Oost-Achterhoek 2019-2020

POH’s en huisartsen
7,1 (N=8)
x

Nieuwe POH’s
x
7,6 (N=7)

Succes en verbeterpunten
Aan de POH’s Jeugd is gevraagd wat volgens hen succesvol is aan het project. Figuur 1 geeft een overzicht
van de succesfactoren en het aantal keer gekozen door de POH’s (N=7). Het gerichter kunnen verwijzen
van patiënten (= jeugdigen) en de korte lijnen met eigen huisarts werd als voornaamste succesfactor van
het project genoemd. Daarnaast kwam het passend (zorg) aanbod en de snelle adequate hulpverlening
als belangrijkste succesfactor naar voren.
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Succesfactoren project POH Jeugd
Terugkoppeling na verwijzing
Betere samenwerking tussen (zorg)professionals
Meer zicht op zorgmogelijkheden dicht bij huis
Passend (zorg) aanbod
Korte(re) lijnen met eigen huisarts
Sneller adequate hulpverlening/ondersteuning
Patiënt gericht kunnen verwijzen
Meer regie bij de patiënt
Meer tijd en aandacht voor patiënt
0
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Aantal keer gekozen (max 7 per stelling)

Figuur 7. Succesfactoren van POH Jeugd
Een aantal POH’s geven als toelichting op de succespunten aan:
-

-

“Meer gericht op normaliseren i.p.v. problematiseren en breed kijken (systemisch), kijken naar
de vraag achter de vraag.”
“Korte lijntjes met de huisarts en een snellere aanpak. Ook voorkomen dat mensen meteen
naar de tweedelijnsvoorziening gaan. Huisarts ondersteunen om hierin een goede
keuze/afweging te maken.”
“Doordat er meer tijd is en vanuit mijn rol als POH Jeugd kan ik breed uitvragen en zo
laagdrempelig met mensen mee kijken, dit scheelt soms een verwijzing naar GGZ omdat de
vraag hem raakt op andere domeinen. Aan de andere kant kan ik voor verwijzingen met de
huisarts meedenken vanuit mijn brede sociale kaart, zodat er meer passende aanbod
gevonden kan worden. “

Ook zijn verschillende verbeterpunten genoemd door de POH’s Jeugd, waarvan de meeste betrekking
hadden op goede werk/ procesafspraken maken. Zo gaf één van de POH’s aan: “Ik zou als beginnend POH
Jeugd graag de richtlijnen/afspraken die met de huisartsen vanuit het project worden gemaakt bij
aanvang willen hebben gehad”. Daarnaast werd genoemd om kortere lijntjes met voorschoolse opvang
(PO en VO) te creëren en huisartsen beter te informeren over de inhoud van de functie van een POH
Jeugd.
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Evaluatiegesprekken in de huisartspraktijk
Als onderdeel van deze rapportage is er kwalitatieve informatie verzameld tijdens evaluatiegesprekken
met nieuwe huisartsprakijken (6 maanden na de start van de POH Jeugd en daarna jaarlijks) en tijdens
bijeenkomsten met de POH Jeugd. Een samenvatting van de ervaringen en ontwikkelpunten die tijdens
de gesprekken zijn opgehaald staan hieronder beschreven als geleerde lessen:
Vertrouwen moet groeien
Veel huisartsenpraktijken zijn in 2019 gestart. De samenwerking tussen huisartsen en POH Jeugd moet
groeien. De POH jeugd zijn soms gedetacheerd via de gemeentelijke wijkteams en soms in dienst bij de
huisarts(organisatie). In het begin was het vaak zoeken voor de POH jeugd vanuit gemeentelijke
wijkteams; wat kan en mag ik wel en wat niet, waar kan ik terecht met vragen in de huisartsenpraktijk.
Wat is anders als POH jeugd i.p.v. lid OT/VMK team
Een lid van het VMK/OT is meer regisseur van de zorg. Als POH jeugd is de medewerker in
huisartsenpraktijk laagdrempelig benaderbaar en kan goed uitvragen, normaliseren en opvoedadvies
geven. Mocht er veel (zorg)partijen bij een hulpvraag betrokken zijn en er is meer tijd nodig om de zorg in
te regelen dan worden jongeren vaak bij OT/VMK team aangemeld. De leden van het OT/VMK team die
als POH jeugd werken in de huisartsenpraktijk ervaren een andere manier van werken, zo wordt er veel
van elkaar geleerd. De aanwezigheid van de POH jeugd in een huisartsenpraktijk helpt om de zorg en
ondersteuning voor een jeugdige meer integraal te benaderen.
Overlegvormen
Inhoudelijk overleg tussen huisarts en POH jeugd wordt soms structureel ingepland, maar ook
incidenteel/ ‘hapsnap’ overleg, en alle vormen die er tussenin zitten, uitgevoerd. Dit is passend bij een
cultureel die er is in een huisartsenpraktijk.
Collegiaal overleg met POH GGZ is waardevol, vooral in het ‘grijze’ gebied psychiatrie/jeugdzorg.
Daarnaast passen pubers soms beter bij een POH GGZ. Door elkaar regelmatig te spreken ontstaat er
wisselwerking in de deskundigheidsbevordering.
Het overleg met school is laagdrempelig. De match/wisselwerking met de leraar (of schoolsysteem) kan
van invloed zijn op het functioneren van het kind, of kan niet passen bij het kind. De POH jeugd is vaak
ook betrokken bij scholen of heeft daar een makkelijke ingang via collega OT/VMK. Ook het korte lijntje
met VMK/OT is van toegevoegde waarde, er is het idee dat er zo een meer gezamenlijke aanpak ontstaat.
Verwijzingen
Tijdens de evaluaties die er zijn geweest gaven de huisartsen aan minder door te sturen naar bijvoorbeeld
een orthopedagoog. Er worden nog wel, zonder tussenkomst van POH jeugd, verwijzingen door
huisartsen gedaan. Dit gebeurt in een crisissituatie, als de vraag van ouders/kind helder is zoals
bijvoorbeeld bij specifieke diagnosestelling, of als duidelijk is dat het kind beter af met een verwijzing
gespecialiseerde GGZ/kinderarts.
Zorg in tijden van COVID-19
Ondanks de geluiden in de media is er niet in alle huisartsenpraktijken een toegenomen druk op het
spreekuur gezien. Wel hebben de korte lijntjes met POH jeugd gewerkt voor kinderen in nood. Door
laagdrempelig ‘app-contact’ met jongeren kon er in sommige gevallen snel geschakeld worden om de
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juiste zorg/maatregelen in te zetten. Andere vragen hebben de huisartsen zelf opgepakt, echter is het
algemene beeld dat de huisartsenpraktijk minder is bevraagd in het afgelopen jaar.
De kinderen die voor een eerste consult kwamen hadden vooral angst en paniek aanvallen. Deze konden
goed door POH jeugd via beeldbellen worden opgepakt.
Herindicatie
Vanuit gemeentelijk domein, als financier, zou het wenselijk zijn om de huisartsenzorg meer te betrekken
bij de herindicatie. Dit is niet haalbaar gezien het dan vaak om een ‘papieren’ beoordeling zou gaan.
Huisartsen gaven aan dat ze het ook niet wenselijk vinden omdat ouders/kind al vaak door zorgaanbieder
zijn ingelicht dat er nog aanvullende behandeling nodig is. Door een extra consult bij huisarts/ POH jeugd
zouden zowel de ouders, kind en zorgverlener extra belast worden. Daarom is het logischer om bij
herindicatie de verantwoordelijkheid van het toetsen van de herindicatie bij de betalende instantie (de
gemeente) te leggen en niet bij de uitvoerende (OT/VMK) instantie, die gedetacheerd is bij de huisarts.
Implementatie en randvoorwaarden
De opzet van POH jeugd in de 15 huisartsenpraktijken is in de basis gelijk, echter wordt verschillend
uitgevoerd. In het begin van de pilot hebben de huisartsen en POH jeugd een intensief begeleidingstraject
gehad. Dit werd later losgelaten en de huisartsenpraktijken kregen de vrijheid om binnen hun eigen
cultuur en werkmethodiek de inzet van de POH jeugd in te zetten. Door wisselingen in projectleiding
enzovoort is dit niet altijd even duidelijk ingeregeld. Het laatste jaar is door aansturen en coaching vanuit
coaching VMK/OT hier meer lijn ingebracht.
Facilitering van de POH jeugd binnen de huisartsenpraktijk was ook wisselend. Effectief gebruikten POH
jeugd vaak telefoon/laptop enzovoort die beschikbaar werden gesteld door de werkgever.
Zorginhoudelijke meerwaarde
De POH jeugd wordt ervaren als een laagdrempelige toegang waarbij vooral genormaliseerd wordt. De
huisartsenpraktijk is goede vindplaats voor vraagstukken die minder complex zijn. Er kan eerder
ingegrepen worden en je bent vroeger betrokken bij de situatie rond kinderen. Meer problemen worden
zo in de kiem gesmoord/ klein houden. De zorg is laagdrempelig, een stap naar de huisarts wordt door
ouders/kinderen is sneller gemaakt. Ze melden zich sneller zelf aan. Andere verwijzingen naar het
VMK/OT gaan vaak via school of een andere instanties. Gemeente/ jeugdzorg lijken een hogere drempel
te hebben ondanks de inspanningen van de gemeenten.
Anders werd nog als meerwaarde benoemd;
▪ het snel kunnen geven van begeleiding/ snelle aanpak,
▪ geen lange screening, geen wachtlijst,
▪ het geven van begeleiding bij verwijzing,
▪ goede terugkoppeling geven over de trajecten aan huisarts,
▪ overleggen met huisarts
Samenwerking
De huisartsen gemiddeld ervaren met een POH Jeugd een aanwinst voor de huisartsenpraktijk. Wel is het
van belang dat goed gekeken wordt naar de match tussen huisarts(praktijk) en POH jeugd. Dit is niet altijd
gelukt ondanks de voorbereidende gesprekken tussen POH jeugd en kader arts en matching gesprekken
met huisartsenpraktijk. Dit had te maken met verwachtingspatronen op inhoud en uitvoering van het
werk, maar ook met verantwoordelijkheidsvraagstukken over arbeidsrechtelijke vraagstukken. Hier moet
blijvende aandacht voor zijn.
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Financiële analyse inzet POH Jeugd
Toelichting
Naast het monitoren van inhoudelijke doelen van de inzet POH Jeugd ontstond ook de wens om de
financiële effecten van de inzet van een POH Jeugd in kaart te brengen.
Tijdens het opleveren van tussentijdse resultaten in 2020 is gebleken dat het lastig is om nauwkeurig
inzicht verkrijgen in de indicaties van jeugdigen die geholpen zijn door een POH Jeugd. Dit komt onder
andere doordat indicaties op naam van huisartsen (en niet op naam van de POH Jeugd) binnenkomen bij
gemeenten. Daarnaast kan geen directe koppeling gemaakt worden tussen de registratiegegevens die
door POH’s Jeugd worden bijgehouden in het kader van het project en de indicatiegegevens van
gemeenten verkregen uit INIT8. Een exacte benadering van de financiële impact van de POH Jeugd is
daarom uit gebleven. Daaropvolgend is de behoefte ontstaan om een business case te maken waarin de
mogelijke kostenbesparing van de inzet POH Jeugd inzichtelijk wordt gemaakt per gemeente.

Business case inzet POH jeugd
De financiële analyse voor de inzet POH Jeugd is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
- De financiële analyse geeft een reëel beeld van de doelmatigheid en meerwaarde van het project.
- De gekozen financiële analyse is op lange termijn door de vier gemeenten te gebruiken, doordat
specifieke inzage in de registraties van POH’s Jeugd niet nodig is.
- De gerealiseerde kosten voor het POH Jeugd project worden als financiële indicator gebruikt (in
plaats van de verwachte kosten zoals opgenomen in de begroting).
- We gaan uit van de gemiddelde kosten van een GGZ-traject perceel 5 + 6, waarbij een GGZtraject met verblijf niet wordt meegenomen. Dit zijn de productcodes 54009, 54010, 54011,
54012, 54013, 54014, 54015. Deze gemiddelde kosten van een GGZ-traject zijn per gemeente
berekent.
- We gaan uit van de gemiddelde duur van een GGZ-traject perceel 5 + 6, waarbij een GGZ-traject
met verblijf niet wordt meegenomen. Dit zijn de productcodes 54009, 54010, 54011, 54012,
54013, 54014, 54015.
- De financiële analyse is gebaseerd op het aantal jeugdigen die geïncludeerd zijn in het project en
gaat uit van het principe dat er trajecten zijn afgerond door de POH Jeugd zonder dat een
verwijzing nodig was.
- De indicator aantal jeugdigen geïncludeerd betreft het aantal unieke cliënten gezien door POH
jeugd in kaart gebracht per gemeente.
Deze uitgangspunten zijn gezamenlijk met de vier gemeenten opgesteld.

Financiële impact POH jeugd project
In deze rapportage wordt een financiële impact berekening beschreven op projectniveau; op basis van de
626 geïncludeerde kinderen in het project en gemiddelde trajectprijzen van de vier Oost-Achterhoekse
gemeenten samen. In verband met de lopende aanbesteding jeugdhulp van de regio Achterhoek is de
onderbouwing van de berekening opgenomen in een vertrouwelijke bijlage bestemd voor gemeenten
Aalten, Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk.
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Met behulp van indicatiegegevens uit INIT8 zijn gemiddelde kosten voor een basis en specialistisch GGZtraject bepaalt voor de vier Oost-Achterhoekse gemeenten samen. Zoals ook in bovenstaande
uitgangspunten beschreven, gaat het om basis en specialistische GGZ kosten zonder verblijf.
De financiële impact is berekend door de totale kosten van de basis en specialistische GGZ te berekenen
na een traject met een POH Jeugd (scenario POH) en zonder inzet van een POH Jeugd (scenario huisarts).
Uit de monitoringsgegevens blijkt dat na een traject met een POH Jeugd circa 7% is verwezen naar de
basis GGZ en 9% naar de specialistische GGZ (scenario POH). Zonder inzet van een POH Jeugd zou 39%
naar basis GGZ en 19% naar de specialistische GGZ zijn verwezen. Dit is gebaseerd op registraties die
huisartsen aangaven bij aanmelding van de jeugdige bij een POH Jeugd. Namelijk, wat de huisarts aan
hulp of ondersteuning had ingezet als er geen POH Jeugd zou zijn geweest.
De bruto opbrengt voor 626 kinderen is €370.949,45 (de onderbouwing is opgenomen in een
vertrouwelijke bijlage). Dit is de financiële impact op verwijzingen naar basis en specialistische GGZ. Alle
investeringskosten, zoals kosten voor huisartsen, werkgeverskosten van de POH jeugd en projectleiding
van Proscoop, zijn hier buiten beschouwing gelaten. Daarmee is geen inzicht gegeven in de netto
opbrengst. Voor de invoering van POH Jeugd Oost-Achterhoek moet geïnvesteerd worden. Richting de
borging van het project zijn hier afspraken over gemaakt. Gedurende de periode 2019-2020 is het
aannemelijk dat de investeringskosten hoger gelegen hebben dan nodig is voor de structurele werkwijze.
Dit komt onder andere door projectleiding, monitoringskosten en een grotere tijdsinvestering in
samenwerking met huisartspraktijken, kaderarts, OT/VMK-teams in de opstartende fase. Bovendien zou
voor een juiste benadering van de netto besparing ook de financiële meerwaarde (baten) van de
verbeterde kwaliteit van zorg en samenwerking tussen professionals meegenomen moeten worden. Dit is
echter moeilijk uit te drukken in financiële opbrengsten. Wanneer het project wordt omgezet naar
reguliere zorg zal de financiering van de POH jeugd in de huisartsenpraktijk gedragen worden door
gemeenten en zorgverzekeraar (Menzis).
De verwachte bruto opbrengst is veroorzaakt door een substitutie-effect van zorg; enerzijds doordat de
POH Jeugd met lichte ondersteuning een doorverwijzing kan voorkomen. Zo blijkt uit de monitoring dat
een meerderheid van de afgeronde trajecten is afgerond door de POH Jeugd zonder dat een verwijzing
nodig was. Anderzijds door verschuiving van zorg van intensieve naar lichtere hulpverlening.
De verwachte financiële impact in verhouding tot de structurele kosten voor gemeenten die nodig zijn
om de POH Jeugd te blijven inzetten zijn vooralsnog lastig in kaart te brengen. De berekende financiële
impact in dit hoofdstuk is bedoeld als voeding voor gesprek en om de potentiële besparing te tonen. De
uiteindelijke beslissing om te investeren in POH Jeugd is aan gemeenten.

POH Jeugd Oost-Achterhoek | Proscoop

Pagina 24 van 29

Conclusie
Al met al kan geconcludeerd worden dat werken met de POH Jeugd in de praktijk werkt. De ervaringen
van jeugdigen en ouders met de POH Jeugd zijn positief. POH’s ervaren een goede samenwerking met
huisartsen. Voor het merendeel van de afgeronde trajecten door een POH Jeugd is geen verwijzing nodig.
Uit registraties blijkt dat wanneer aanvullende zorg nog nodig is een jeugdige gerichter wordt verwezen;
er wordt door inzet van een POH jeugd minder naar basis- en specialistische GGZ verwezen.
Minder en gerichtere verwijzingen
In totaal zijn in 2 jaar (januari 2019 t/m december 2020) 626 jeugdigen een traject gestart bij een POH
Jeugd. De meeste hulpvragen van deze jeugdigen hadden betrekking op het psycho-sociaal functioneren.
De POH’s Jeugd hebben van alle afgeronde trajecten zo’n 60% afgerond zonder verwijzing. Door de inzet
van de POH’s Jeugd is een daling zichtbaar (t.o.v. het advies van de huisarts) in het aantal jeugdigen dat
verwezen is naar de basis of specialistische GGZ. Wanneer toch een verwijzing nodig is wordt tevens
gerichter verwezen. Met de komst van de POH Jeugd worden jeugdigen waarbij een verwijzing nodig is
meer verwezen naar Jeugdhulp, het Sociaal Team en het voorliggend veld. Inzet POH Jeugd variant 4
verwijzen, ten opzichte van de overige varianten, relatief meer jeugdigen naar Jeugdzorg.
Meerwaarde POH Jeugd
De aanwezigheid van de POH jeugd in een huisartsenpraktijk helpt om de zorg en ondersteuning voor een
jeugdige meer integraal te benaderen. Huisartsen ervaren over het algemeen de POH Jeugd als een
meerwaarde voor de huisartspraktijk. De POH Jeugd biedt laagdrempelige toegang, snelle hulpverlening
en normaliseert. Door inzet van een POH Jeugd kan laagfrequent worden ondersteund en zijn
professionals eerder betrokken bij het probleem. Door middel van gesprekken en ondersteuning kan een
jeugdige vaker zelf weer verder. In andere gevallen wordt de jeugdige begeleid naar een verwijzing. In
sommige gevallen is de jeugdige gebaat bij langdurig laagfrequent contact met de POH Jeugd om te
voorkomen dat basis of specialistische GGZ hulp nodig is. De POH Jeugd levert zo maatwerk.

Tevredenheid professionals, jeugdigen en ouders
De POH’s Jeugd zijn tevreden over het project POH Jeugd. Het gerichter kunnen verwijzen van jeugdigen,
de korte lijnen met de huisarts, het passend (zorg) aanbod en de snelle adequate hulpverlening werden
als belangrijkste succesfactoren genoemd. Uit de enquête onder ouders en jeugdigen kunnen we
concluderen dat de inzet van een POH Jeugd positief is beoordeeld. Ouders en jeugdigen hebben hoge
gemiddelde rapportcijfers gegeven en zijn over het algemeen tevreden over de trajectduur. Daarnaast
voelden zowel ouders als jeugdigen zich begrepen en serieus genomen door de POH Jeugd.

Kosteneffectiviteit
De werkelijke kosteneffectiviteit van de POH Jeugd is vooralsnog lastig in kaart te brengen. De forse
reductie van het aantal verwijzingen van jeugdigen naar de basis- en specialistische GGZ levert echter een
forse bruto besparing op in de kosten van basis- en specialistische GGZ zonder verblijf. Deze verwachte
bruto opbrengst wordt veroorzaakt door een substitutie-effect van zorg; enerzijds doordat de POH Jeugd
met lichte ondersteuning een doorverwijzing kan voorkomen. Anderzijds door verschuiving van zorg van
intensieve naar lichtere hulpverlening. De netto besparing is lastig te benaderen.
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Aanbevelingen
In dit hoofdstuk zullen aanbevelingen gedaan worden om de werkwijze POH Jeugd verder te
optimaliseren en de overgang van projectfase naar borging van structurele werkwijze te realiseren.
Borging kwaliteit POH Jeugd
Maak bij de werving (en tijdens dienstverband) van een POH Jeugd gebruik van het kwaliteitsprofiel dat is
vastgelegd in het borgingsplan [Borging POH Jeugd in huisartspraktijken in Oost-Achterhoek, def]. Om de
kwaliteit van de POH jeugd te waarborgen is het van belang dat aan deze vastgelegde uitgangspunten in
het kwaliteitsprofiel wordt voldaan, en de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen
professionals voor de POH Jeugd helder zijn. Verder dient het registeren door POH’s Jeugd goed aan te
sluiten bij het dagelijks werk in de praktijk.
Heb oog voor matching tussen huisartspraktijk en POH Jeugd
De POH Jeugd kan een grote meerwaarde zijn binnen de huisartsenpraktijk. Het is echter van belang dat
goed gekeken wordt naar de match tussen huisarts(praktijk) en POH jeugd om dit te bevorderen. Uit de
praktijkervaringen komt naar voren dat een goede match tussen huisarts en POH Jeugd van wezenlijk
belang is voor een goed verloop en samenwerking van de POH Jeugd. Bespreek duidelijk elkaars
verwachtingen met betrekking tot de inhoud en uitvoering van de functie van een POH Jeugd, de rollen
en verantwoordelijkheden, en arbeidsrechtelijke kwesties. De samenwerking tussen huisartsen en POH
Jeugd moet groeien. De POH jeugd zijn soms gedetacheerd via de gemeentelijke wijkteams en soms in
dienst bij de huisarts(organisatie) zelf. Geef POH’s Jeugd voldoende ruimte om te investeren in de
samenwerking met huisartsen.
Stimuleer structurele overleggen tussen huisarts en POH jeugd
Uit de evaluatiegesprekken met praktijken kwam naar voren dat inhoudelijk overleg tussen huisarts en
POH jeugd soms structureel wordt ingepland, maar ook incidenteel overleg, en alle vormen die er
tussenin zitten. Het is aan te bevelen om (in)formele overleggen tussen HA en POH jeugd structureel te
agenderen. Overlegmomenten zijn waardevol voor zowel huisarts als POH Jeugd; voor de huisarts om
geïnformeerd te blijven over de patiënt en om te leren van de expertise van de POH Jeugd.
Instroom
De registraties laten een duidelijke afname zien van het aantal jeugdigen dat instroomt bij de POH Jeugd,
sinds de landelijke corona-maatregelen zijn ingegaan. Ondanks dat de maatregelen rondom Covid-19
tijdelijk zijn, is het belangrijk dat de instroom naar een POH Jeugd een punt van aandacht blijft bij alle
huisartsen. Blijvende alertheid van huisarts op mogelijkheden van POH jeugd om bijvoorbeeld kwetsbare
gezinnen te begeleiden en laagdrempelig contact met jeugdigen te hebben via de ‘app’ is noodzakelijk.
Werken in de praktijk werkt
Laagfrequente ondersteuning van een POH jeugd in een huisartsenpraktijk helpt om de zorg en
ondersteuning voor een jeugdige meer integraal te benaderen. De huisartspraktijk is een goede
vindplaats voor jeugdigen met minder complexe problematiek. Zet om deze reden in op varianten die
werken in de huisartsenpraktijk.
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Bijlage I
Tabel: Totaal aantal jeugdigen en gemiddelde leeftijd (min-max) dat door de POH jeugd is gezien in de
periode januari 2019 t/m december 2020 uitgesplitst naar gemeenten en huisartspraktijken
Huisartsen
praktijken

Totaal inclusie
uniek individu

Gemiddelde

Min

Max

10

leeftijd

t/m dec 2020
Gemeente

A

62

13,6

0

34

Aalten

B

124

13,8

0

38

C

29

12,1

3

40

Totaal

215

13,5

0

40

Gemeente

D

12

14,9

7

18

Berkelland

E

55

13,7

6

18

F

31

14,8

4

47

G

34

16,8

6

67

H

13

17,3

10

41

I

19

16,8

6

40

Totaal

164

15,1

4

67

Gemeente

J

14

13,7

4

17

Oost-Gelre

K

44

12,8

0

17

L

59

14,5

0

34

M

23

12,4

0

19

Totaal

140

13,6

0

34

Gemeente

N

65

13,0

4

18

Winterswijk

O

42

15

5

22

Totaal

107

13,7

4

22

626

13,9

0

67

TOTAAL

10

Gemiddelde leeftijd berekent op basis van geboortedatum en datum eerste consult POH Jeugd
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1 Bijlage 2.X Jaaroverzicht 2020 Preventieplatform Jeugd

Preventie Platform Jeugd
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1 Bijlage 2.Y Evaluatie Knooppunt Mantelzorg 2020

Evaluatie Knooppunt Mantelzorg 2020
Deze evaluatie is gebaseerd op de activiteiten en beoogde effecten die in dialoog met
stakeholders zijn uitgewerkt in de effectenarena Knooppunt Mantelzorg Berkelland. De
effecten zijn gegroepeerd in 4 categorieën: maatschappelijke effecten, effecten op de
omgeving van mantelzorgers, effecten voor de zorgvrager en effecten voor de
mantelzorger zelf. Aan de hand van deze 4 categorieën wordt beschreven welke
activiteiten ondernomen zijn en tot welke resultaten dit heeft geleid.
Maatschappelijke effecten
Belangrijke maatschappelijke effecten waaraan het Knooppunt Mantelzorg bijdraagt zijn
het langer zelfstandig thuis blijven wonen en minder gebruik van zorg- en hulpverlening.
Bij het bereiken van deze effecten spelen vaak meerdere factoren een rol en mede
daardoor is vaak geen rechtstreeks verband aantoonbaar tussen uitgezette actie en het
beoogde effect.
Belangrijke voorwaarde om mantelzorgers te kunnen ondersteunen en bij te dragen aan
het bereiken van de gewenste maatschappelijke effecten is dat mantelzorgers bereikt
worden. Mantelzorgers die vroegtijdig in beeld zijn, kunnen preventief ondersteund
worden. Dit draagt bij aan het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en het
voorkomen of uitstellen van duurdere zorg.
Activiteiten in 2020
o Mantelzorgwaardering 2020
o Verwenpakketten Dag van de Mantelzorg
o Digitale groet van Voormekaar/hart onder de riem Corona
o Onderzoek naar hoe jonge mantelzorgers te bereiken
(Afdeling Communicatie/student Saxion)

Aantallen
613
203

‘Dank u wel, dit wordt heel erg gewaardeerd!’
(mantelzorger na het versturen van digitale groet in coronatijd)
Effecten omgeving mantelzorgers
De omgeving, het netwerk van de mantelzorger kan veel betekenen als het gaat om het
verminderen van de draaglast van de mantelzorger en/of het vergroten van de
draagkracht. Het Knooppunt Mantelzorg heeft veel aandacht voor het vergroten van
kennis over mantelzorg onder inwoners, bij professionals in zorg- en hulpverlening, op
scholen en bij werkgevers.
Activiteiten in 2020
o Trainingen Voormekaarteams
o Toolkit informatie en instrumenten voor medewerkers Voormekaar
o Berichten op Plek
o Interviews in Berkelbericht
o Informatie op website Voormekaar en Berkellandwijzer
o Facebookposts ‘Deel je Zorg’, Week van de Jonge Mantelzorger, Dag van de
Mantelzorg
o Voorbereiding fototentoonstelling in samenwerking met Muziek en Kunstwijs
o Signalenkaart voor scholen
o Mailing / delen berichten scholen en werkgevers o.a. factsheet ‘MKB en
mantelzorg’
o Voorbereiding webinar ‘werk en mantelzorg’ i.s.m. Platform Berkelland
(ondernemers) en Jong en Veer.
‘De mantelzorger was heel blij dat ik belde en met de aandacht voor haar verhaal’
(medewerker Voormekaar)

Effecten mantelzorgontvanger
Voor de mantelzorgontvanger is het van belang dat er geen extra spanning en zorgen
zijn over de belasting van de mantelzorger en dat er ruimte blijft voor de niet-zorg relatie
(partner, kind, vriend, buur, ..). Dan kan de mantelzorgontvanger (gemakkelijker) de zorg
accepteren van de mantelzorger, kan de mantelzorgontvanger zijn zorgwensen
bespreken met de mantelzorger met als effecten dat hij betere zorg ontvangt en hij langer
thuis kan blijven wonen. De activiteiten van het Knooppunt Mantelzorg zijn gericht op
ondersteuning van de mantelzorger, maar kunnen zeker ook effect hebben op de
mantelzorgontvanger. In 2021 zullen de effecten op de mantelzorgontvanger nader
onderzocht worden.
Activiteiten in 2020
o Afspraken met zorgorganisaties over pilot respijtvrijwilligers
Effecten mantelzorger
Voor mantelzorgers is het van belang dat zij de zorg op hun eigen wijze kunnen verlenen
en dat zij de zorg kunnen combineren met werk en andere activiteiten. Herkenning en
bewustwording in de omgeving dragen eraan bij dat eerder hulp aangeboden wordt en
dat de drempel om hulp te vragen lager wordt. Activiteiten en cursussen voor
mantelzorgers zorgen voor herkenning en opluchting, helpen mantelzorgers een betere
balans te vinden tussen zorgtaken en andere taken of rollen en geven handvatten om
beter om te gaan met het gedrag of de ziekte van de zorgvrager.
Activiteiten in 2020
Aantallen
o Activiteiten Week van de Jonge Mantelzorger
12
(samenwerking Jimmy’s, Muziek en Kunstwijs en Sportfederatie)
o Deelnemers maandelijkse activiteiten Jonge Mantelzorgers
19
(samenwerking Jimmy’s, Muziek en Kunstwijs en Sportfederatie)
o Deelnemers Cursus Kunst van het Zorgen en Loslaten
14
o Cursus omgaan met dementie voor mantelzorgers
6
(vanwege corona alleen in najaar gehouden met kleinere groep)
o Mantelzorgcafé
o NAH Kaffee
o POP groepen
o Ombuiging mantelzorgwaardering naar inzet als instrument om
mantelzorgers beter in beeld te krijgen en preventief te ondersteunen1
‘Die cursus ‘de kunst van het zorgen en loslaten’ daar word ik enthousiast van,
kun je mij meer informatie toesturen?’
(mantelzorger in telefonisch contact met Welzijn)

In januari en februari 2021 283 aanvragen mantelzorgwaardering, met 48 wordt preventief contact
opgenomen door Voormekaar op i.v.m. mogelijke (over)belasting.
1

1 Beantwoording vraag uit commissie Bestuur en Sociaal van 10 juni 2021 over POH jeugd Neede

Onderwerp:

2021-06-22 Verantwoording Sociaal Domein - Beantwoording vraag uit de
commissie Bestuur en Sociaal van 10 juni 2021 over POH jeugd Neede

Hierbij het antwoord op de technische vraag over de POH jeugd die gesteld is n.a.v. de bespreking
van het uitvoeringsprogramma in de commissie van donderdag 10 juni:
Vraag: ‘Waarom is er geen POH jeugd in Neede?’
Antwoord: De huisartsen in Neede geven aan nog geen interesse te hebben. Zij focussen zich nu op
verbetering van de ketenzorg aan ouderen. Zo gaan zij bijvoorbeeld wel meedoen met Welzijn Op Recept. Zij
volgen de ontwikkeling van POH jeugd met interesse, maar geven hier nog geen prioriteit aan. Dit is nog
steeds het geval. Daarnaast hebben in Neede een aantal zaken de afgelopen tijd veel tijd en energie
gevergd (een nieuw patiëntensysteem, vaccinaties). De poh-j blijft in ieder geval wel onderwerp van
gesprek.
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1 Voorstel en besluit - IHP onderwijs project Sint Jozefschool in Rietmolen

Zaaknummer

:
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Raadsvergadering

:

22-06-2021

Onderwerp

:

IHP onderwijs project Sint Jozefschool in Rietmolen
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Wethouder H.J. Bosman
Loman-Geessink, Nienke, Team
Opdrachtgeverschap C

tel.

:

0545250213

Te nemen besluit
1.
In stemmen met renovatie van de Sint Jozefschool in Rietmolen.
2.
Hiervoor een krediet van € 1.045.740 inclusief btw beschikbaar stellen.
3.
Dit dekken vanuit de vrijkomende kapitaalslasten onderwijs vanaf 2023;
Waarom dit voorstel en wat is het effect
Op 26 januari 2021 heeft Stichting Keender een huisvestingsaanvraag voor een passende jas
voor de Sint Jozefschool ingediend. De aanvraag heeft betrekking op de renovatie van de Sint
Jozefschool op de locatie Van Everdingenstraat 24 in Rietmolen. Zie bijlage 1
huisvestingsaanvraag Sint Jozef en bijlage 2 memo bij huisvestingsaanvraag Sint Jozef.
Op 15 september 2020 heeft u het integraal huisvestingsplan onderwijs gemeente Berkelland
2020-2036 (IHP onderwijs) vastgesteld. Daarin is dit project in fase 1 opgenomen. Door deze
renovatie kan de Sint Jozefschool beschikken over goede en passende huisvesting.
Argumentatie
1.1. Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak
De gemeente Berkelland is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting op haar grondgebied,
zoals vastgelegd in de verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs 2019’. De
huisvestingsaanvraag met betrekking tot aanpassing van het hoofdgebouw is hieraan positief
getoetst.
1.2. De aanvraag komt voort uit het IHP onderwijs 2020-2036
De basisschool is technisch toe aan renovatie. Dit blijkt uit de QuickScan van HEVO (bijlage 7
van het IHP onderwijs). Het huidige gebouw is te groot door de daling van het aantal leerlingen.
De prognoses zijn in bijlage 5 weergegeven. De noodzaak van de aanvraag is getoetst aan de
eisen van het bouwbesluit en de arbowet.
1.3. Renovatie biedt diverse mogelijkheden tot een passende jas oplossing
De huidige indeling van het gebouw leent zich niet volledig voor aanpassingen. Uit de
projectvoorbereiding is gebleken dat het achterste gedeelte slopen en gedeeltelijk nieuwbouwen
efficiëntere mogelijkheden biedt. De te handhaven bebouwing wordt gerenoveerd door
duurzaamheids- en ventilatiemaatregelen te nemen. Hiermee wordt het gebouw voor Stichting
Keender ook beter te exploiteren. De onderwijskundige aanpassingen worden efficiënt
meegenomen. Dit is een uitwerking van de visie van Stichting Keender op horizontale
verbindingen en leerpleinen. De tekening is weergegeven in bijlage 4: vlekkenplan.
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1.4. Samenwerking met kinderopvangpartners blijft mogelijk
Op dit moment wordt er voor- en naschoolse opvang geboden binnen basisschool Sint Jozef
door Avonturijn Kinderopvang. Avonturijn en de basisschool zetten dit in de toekomst voort.
Tevens is er binnen Rietmolen sprake van een peutergroep “’t Reetmolleke”. Onderzocht wordt
om deze ook te huisvesten binnen het gebouw. Ook zal er met andere stakeholders binnen
Rietmolen onderzocht worden of er voor deze gebruikers mogelijkheden binnen het gebouw zijn
(te denken daarbij valt aan logopedie, fysiotherapie, yoga, bridge etc.). Het gerenoveerde
gebouw, in de vorm van een passende jas, blijft de mogelijkheid bieden om maatschappelijke
partners in de kinderopvang het gebouw te laten medegebruiken.
1.5 Er is geen tijdelijke huisvesting nodig
Het gebouw biedt voldoende mogelijkheden. Wanneer het achterste gedeelte in gebruik is, kan
het voorste gedeelte gerenoveerd worden. Na de verhuizing naar de voorste zijde kan het
achterste gedeelte gesloopt worden.
1.6. Vrijkomende ruimte biedt mogelijkheden voor gemeente
Door het slopen van het achterste gedeelte van de huidige onderwijshuisvesting voorziening
komt ruimte vrij, die eventueel gecombineerd kan worden met belendende gemeentelijke
gronden die voor andere doeleinden kan worden aangewend.
2.1. Vergoeding vindt plaats op basis van marktconforme prijzen
Voor sloop en renovatiekosten hanteren wij geen normvergoeding zoals bij nieuwbouw. Er is
kritisch afgewogen wat de noodzakelijke aanpassingen moeten zijn, zoals deze genoemd zijn in
1.3. Uit de aanbesteding moet blijken of de renovatie voor de geraamde kosten uit te voeren is.
2.2 Stichting Keender draagt € 150.000 bij
Vastgesteld is dat Stichting Keender €150.000 kan bijdragen aan dit project. Ze dragen bij aan:
exploitatie verlagende maatregelen,
ventilatie-,
verduurzamingsmaatregelen
aanpassingen ten behoeve op de visie van het onderwijs
Door deze bijdrage is Frisse Scholen Klasse B te realiseren.
Kanttekeningen en risico’s
1. Er worden ventilatiemaatregelen genomen en geen gebruik gemaakt van SUVIS.
Vanuit het IHP onderwijs waren er de plannen om het gebouw te verduurzamen en naar Frisse
Scholen klasse B te brengen. Het rijk heeft een subsidie in het leven geroepen om
ventilatiemaatregelen te stimuleren, zogenaamd SUVIS. Ondanks dat dit project voldoet aan de
gestelde eisen heeft Stichting Keender besloten geen gebruik te maken van de subsidie. De
ventilatiemaatregelen worden wel genomen. Voor SUVIS gelden randvoorwaarden zoals het
monitoren van CO2 middels het plaatsen van CO2 meters, het registreren van het
energieverbruik van de ventilatiesystemen en het automatisch bewaken van deze systemen.
Deze randvoorwaarden geven weliswaar een positieve bijdrage aan het inzicht omtrent het
systeem, maar vormen geen verbetering in de basis van het ventileren. De monitoring en
bewaking moet worden bijgehouden en is onderhevig aan extra onderhoud (en kosten).
De kosten welke gemoeid zijn met de verbeterslag zonder te voldoen aan de randvoorwaarden
zoals gesteld in de SUVIS regeling worden geraamd op € 84.942. Het betreft hier de
ventilatievoorziening in de lokalen. In de kostenraming van het totale plan zijn de
werkzaamheden voor de verbetering van de ventilatie van het gehele gebouw opgenomen. De
SUVIS regeling en bijbehorende bijdrage vanuit het Rijk komen hiermee te vervallen. Gemeente
en schoolbesturen investeren beide voor € 42.471,- in ventilatiemaatregelen. Dit bedrag is
onderdeel van de €150.000 eigen bijdrage van Stichting Keender.
2. Bouwheerschap is aan Stichting Keender
Het bouwheerschap ligt bij het bestuur van Sint Jozefschool, namelijk stichting Keender, wij
houden nauw toezicht op het verloop van het proces en de inzet van onze financiële middelen.
Zoals gebruikelijk vindt er een accountant controle plaats aan het eind van dit project. Het krediet
dat niet gebruikt is vloeit terug naar de gemeente en kan ingezet worden voor een volgend IHP

onderwijs project.
Financiën
De totale stichtingskosten worden geraamd op een bedrag van €1.195.740,00 inclusief btw. De
raming is weergegeven in bijlage 3.
De kosten zijn als volgt opgebouwd:
1.
Sloop: €55.277,00
2.
Verduurzaming, ventilatiemaatregelen en onderwijskundige aanpassingen: €970.579,00
3.
Uitbreiding €169.884
Dekking lasten
Gemeente €1.045.740,00
Stichting Keender €150.000
De dekking van de kapitaalslasten ter hoogte van € 1.045.740,30 voor de investering in de
passende jas zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2022-2026, conform de perspectiefnota
2021. De verbouwing vindt plaats in 2021 en 2022. Dit houdt in dat de kapitaalslasten vanaf
2023 ten laste komen van de begroting.
VN verdrag rechten van mensen met een beperking
Dit voorstel voldoet aan het VN verdrag. De voorgestelde renovatie voldoet aan het geldende
bouwbesluit en is daarmee toegankelijk voor kinderen en volwassenen met een lichamelijke
beperking.
Communicatie
Niet van toepassing.
Initiatief, participatie en rol gemeente
Er is constructief en intensief overleg gevoerd met het bestuur van Stichting Keender over de
huisvestingsaanvraag voor Sint Jozefschool in Rietmolen. Het schoolbestuur verzorgt de
communicatie met betrokkenen.
Dit project is onderdeel van de uitvoering van fase 1 van het Integraal Huisvestingsplan
onderwijs gemeente Berkelland 2020-2036 (IHP onderwijs).
Planning en evaluatie
Het project is op dit moment in voorbereiding. Na besluitvorming door uw raad op 22 juni kan
hopelijk in de zomervakantie van 2021 worden gestart met de sloop. Voor de zomervakantie van
2022 wordt verwacht dat de renovatie klaar is.
Alternatieven
Er is een inwonersinitiatief om de school in de kerk te huisvesten. De onderwijsvisie van
Stichting Keender en de school sluit niet aan op de mogelijke plannen omtrent verhuizing naar
de kerk. De passende jas is in het IHP onderwijs opgenomen en die wil het schoolbestuur ook in
de tijd volgen, dat is niet mogelijk als dit alternatief wordt gevolgd. Daarnaast is de verwachting
dat het onderzoek en uitvoering van het alternatief in totaal meer kost.
Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.
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Ruimtebehoefte versus praktisch te gebruiken ruimten
Het huidige totale gebouwoppervlakte betreft 1.224 m² (9 lokalen, 1 speellokaal). Door het
achterste gedeelte van de school (bouwjaar 1981) te slopen wordt het totale gebouwoppervlakte
met ca. 500m² verkleind. In het te handhaven gedeelte van het gebouw zijn, met het doorvoeren
van onderwijskundige aanpassingen, 4 lokalen en 1 speellokaal te behouden. Het oppervlak van
de school komt na sloop uit op 730m². Het IHP onderwijs geeft een verwachting van 564m² bruto
vloer oppervlakte (BVO) ruimtebehoefte aan, echter bevindt zich de voor de hand liggende knip
in het gebouw tussen de te slopen en te handhaven bebouwing dusdanig dat een praktisch te
gebruiken gebouw op de aangegeven 730m² BVO uit komt. De leerlingenprognoses geven een
trend aan waarbij deze ruimtebehoefte toereikend is, hierbij in acht nemende dat 20% van
leerlingen uit de naastgelegen gemeente Haaksbergen komen. (Zie Bijlage 1;
leerlingenprognose, bijlage 2; plattegrond/vlekkenplan).

1 Bijlage 1 Ondertekende huisvestingsaanvraag St Jozefschool

Aanvragen voorzieningen onderwijshuisvesting Programma 2021
Gemeente Berkelland
1. Bestuursgegevens van het bevoegd gezag
Naam
Stichting Keender
Adres
Hengelosestraat 1
7482 AA Haaksbergen
Postcode/Plaats
Contactpersoon
Telefoonnummer
053-5723503
E-mail
info@keender.nl
2. Type aanvraag______________________________________________________________________
De aanvraag betreft een:
■ opneming in het programma voor het jaar 2021 - volgens IHP onderwijs, vastgesteld 15-09-2020
aanvraag op basis van de spoedprocedure
aanvraag bouwvoorbereiding*
* bij bouwvoorbereiding na invullen 3 a verder gaan met invullen van 5

3. Gegevens over de gewenste voorziening

a. De aanvraag is bedoeld voor:
Schoolnaam
: Sint Jozefschool
Brinnummer
: 06WM
: C.M. van Everdingenstraat 24, Rietmolen
Gebouwadres
Functie gebouw

: ■ hoofdgebouw van hoofdvestiging
hoofdgebouw van nevenvestiging
dislocatie van hoofd/nevenvestiging

b. Gevraagde voorziening:
1.
nieuwbouw
2.
vervangende bouw
3.
uitbreiding
4.
ingebruikneming
5.
verplaatsing noodlokalen
6.
terrein
7.
eerste inrichting olp (PO)
8. Q eerste inrichting meubilair (PO)
9.
eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair VO
10Q medegebruik
11 ■ aanpassing
12
onderhoud (PO)
13 herstel constructiefouten
14
herstel/vervanging schade in geval van
bijzondere omstandigheden
15
huur sportterrein VO
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c. Gewenste omvang voorziening
? bij voorziening 1/2/3/4/5/7/8/9/10/15:

þÿ%
bij voorziening 11/12/13/14 omschrijving werkzaamheden:
- Verkleinen gebouw (sloop gedeelte bouwjaar 1981), verbouw en verduurzaming bestaande bouw,
uitbreiding t.b.v. IKC. Volgens plattegrond in de bijlage d.d. 19-01-2021.
d. Gewenste bouwaard voorziening
þÿ%
permanent
? tijdelijk

e. Gewenste plaats voorziening (bij nieuwbouw, vervangende bouw, ingebruikneming en
verplaatsing noodlokalen
plaats: Zie omschrijving onder punt 3c en volgens plattegrond in de bijlage d.d. 19-01-2021.
f. Gewenste datum aanvang uitvoering: 2021, zomervakantie / tweede helft 2021.
4. Spoedprocedur
a. Aanduiding omstandigheden spoedeisendheid:

b. Reden waarom voorziening niet kon worden aangevraagd in het kader van een nog vast te stellen
programma:
5. bouwvoorbereiding:

? nieuwbouw
? vervangende bouw
? uitbreiding
þÿ%
sloop, renovatie en verduurzaming " passende jasþÿSint Jozefschool, Rietmolen
Gewenste locatie van de voorziening
Gewenst tijdstip realisering

:

Sint Jozefschool, C.M. van Everdingenstraat 24, Rietmolen
: 2021/2022

Bijlagen:
Aantal bijlagen bij dit aanvraagformulier:
Omschrijving bijlagen:
1. THERO; memo - huisvestingsaanvraag d.d. 30-11-2020 / 20-01-2021
2. Leerlingenprognose Sint Jozefsschool, Rietmolen
3. THERO; plattegrond/vlekkenplan Sint Jozefschool d.d. 19-01-2021
~
4.

Ondertekening:
Ondergetekenden verklaren dat de aanvraag namens het bestuur van het bevoegd gezag is ingediend.
Plaats, datum

: Haaksbergen,

Het bestuur
namens deze

:

26 anuari 2021

voorzitter College van Bestuur

1 Bijlage 2 Memo bij huisvestingsaanvraag St Jozef Rietmolen

Huisvesting- &
Bouwmanagement BV

MEMO

|

Larikss raat 14
7572 DE Oldenzaal

Postbus 6
7587 ZG De Lutte

T. 0541 57 14 70

KvK.08097231

E. info@therobv.nl

BTW 8096.73.368.B.01
ING bank

Huisvestingsaanvraag

Project:
Project nr.:
Opdrachtgever:
Oldenzaal:
Behandeld door:

Renovatie basisschool St. ozef, Rie molen
2020.4101
St. Keender;
0 november 2020; 29 april 2021
;

De basisschool in Rie molen is technisch toe aan renovatie, hierbij verwijzend naar het opgestelde Integraal Huisvestingsplan
Onderwijs Gemeente Berkelland 2020-2036 en het hierbij ter grondslag liggende QuickScan van HEVO.

Concreet voor de basisschool St. Jozef in Rie molen betekend dit:
Verkleinen gebouw, er zijn nu lokalen over;
Verduurzamen en renoveren te handhaven bebouwing;
Mogelijkheid optimaal inrichten gebouw / uitbreiding.

Verkleinen gebouw
Het huidige totale gebouwoppervlakte be reft 1.224 m (9 lokalen, 1 speellokaal). Door het gedeelte van de school bouwjaar
1981 te slopen wordt het totale gebouwoppervlakte met ca. 500m2 verkleind. In het te handhaven gedeelte van het bouw zijn,
met het doorvoeren van onderwijskundige aanpassingen, 4 lokalen en 1 speellokaal te behouden. Het oppervlak van de school
komt na sloop uit op 730im2. Het IHP Gemeente Berkelland 2020-2036 geeft een verwachting van 564 m2 BVO ruimtebehoefte
aan echter bevindt zich de voor de hand liggende knip in het gebouw tussen de te slopen en te handhaven bebouwing dusdanig
dat een praktisch te gebruiken gebouw op de aangegeven 730m2 BVO uit komt. De leerlingenprognoses geven een trend aan
waarbij deze ruimtebehoefte toereikend is, hierbij in acht nemende dat 20% van de leerlingen uit de naastgelegen gemeente
Haaksbergen komen. (Bijlage 1; leerlingenprognose, bijlage 2; plattegrond/vlekkenplan).
Raming sloop gedeelte 1981:

€ 55.277,64 incl. BTW

Verduurzamen te handhaven bebouwing
Bij de verduurzaming van de te handhaven bebouwing wordt er gewerkt naar een gebouw dat voldoet aan de verwachtingen
voor een gebouw van deze tijd. De buitenschil wordt van een hogere isolatiewaarde voorzien, verwarming (en koeling) wordt
uitgevoerd middels een laag temperatuur afgifte systeem, waarbij de school geen gebruik meer maakt van een gasaansluiting.
Verlichting wordt uitgevoerd in LED en de ventilatievoorziening wordt geüpgraded naar minimaal Frisse Scholen klasse B.

Voor het gebruik van de te handhaven bebouwing zullen er diverse onderwijskundige aanpassingen plaats moeten vinden om
bovenstaande te realiseren, maar ook om de huidige lokalen en bijbehorende ruimten onderwijskundig op orde te krijgen. De
huidige lokalen in de te handhaven bebouwing zijn qua afmeting niet praktisch te gebruiken, waarbij het huidige gebouw
tevens geen ruimte biedt voor leerpleinen, welke aansluiten bij de hedendaagse visie van het onderwijs.
Doordat er diverse werkzaamheden aan de schil, maar ook intern worden uitgevoerd zijn deze onderwijskundige aanpassingen
efficiënt mee te nemen in de verduurzamingswerkzaamheden van de te handhaven bebouwing.
Raming verduurzamen te handhaven bebouwing en doorvoeren onderwijskundige aanpassingen:

€ 970.578,66 incl. BTW
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Mogelijkheden optimaal inrichten gebouw
Op dit moment wordt er de mogelijkheid geboden voor voorschoolse- en naschoolse opvang binnen basisschool St. Jozef door
Avonturijn Kinderopvang. Avonturijn en de basisschool zetten dit in de toekomst voort. Tevens is er binnen Rie molen sprake
van een peutergroep t Reetmolleke Onderzocht wordt om deze ook te huisvesten binnen het gebouw. Ook zal er met
andere stakeholders binnen Rie molen onderzocht worden of er voor deze gebruikers mogelijkheden binnen het gebouw zijn
(te denken daarbij valt aan logopedie, fysiotherapie, yoga, bridge etc.).
Door de ruimtebehoefte op de vraag aan te passen is er voldoende ruimte binnen het nieuwe gebouw om flexibel gebruik
mogelijk te maken (bijlage 2; plattegrond/vlekkenplan).
Noodzaak uitbreiding
De ruimte die overblijft na het verkleinen van het gebouw is 730m Deze oppervlakte zou mogelijke flexibel gebruik in principe
moeten kunnen huisvesten. Ech er is ca. 156m van de te handhaven bebouwing dusdanig inefficiënt ingedeeld, met o.a.
technische en sanitaire ruimten, dat deze ruimte niet voor onderwijsdoeleinden (of t.b.v. flexibel gebruik) gebruikt kan worden.
Uiteraard zal er in de verdere planvorming rekening worden gehouden met een zorgvuldige inpassing van de ruimten van de
school en flexibel gebruik en zal er worden onderzocht om de inefficiënte ruimte daar waar mogelijk efficiënter in te delen.

Raming uitbreiding:

€ 169.884 incl. BTW

Totale kosten renovatie basisschool St. Jozef, Rietmolen
Om de passende jas voor basisschool St. Jozef te creëren, de gebouwgrootte aan te passen aan de behoefte, het gebouw te
verduurzamen naar een gebouw passend in de huidige tijd en om ondersteunend flexibel gebruik mogelijk te maken is een
totaal bedrag gemoeid van de hierboven geraamde kosten.

Totale kostenraming renovatie ' passende jas':

€ 1.195.740,30 incl. BTW

Bijlagen:
1.
2.

Leerlingenprognose Sint Jozefschool, Rietmolen;
Plattegrond/vlekkenplan incl. vierkante meters.
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1 Bijlage 3 Raming

Huisvesting- &
Bouwmanagement BV

Lariksstraat 14
7572 DE Oldenzaal

Postbus 6
7587 ZG De Lutte

T. 0541 57 14 70
E. info@therobv.nl

KvK. 08097231
BTW 8096.73.368.B.01
ING bank 68.41.63.861

KOSTENONDERBOUWING
Project:
Project nr.:
Opdrachtgever:

Renovatie basisschool St. Jozef, Rietmolen
2020.4101
St. Keender; E. Boerrigter

Oldenzaal:
Behandeld door:

19 november 2020; 29 april 2021
R.H.G. Grote Beverborg; E.M. Meijerink

Onderdeel
Verkleinen gebouw
Sloopwerken

Sloop gedeelte 1981

Hoeveelheid

Kosten

470 m²

€ 42.300,-

Subtotaal
Upgraden te handhaven bebouwing
Sloopwerken

€ 42.300,-

Sloopwerk radiatoren en leidingen

640 m²

€ 9.600,-

Herstel t.p.v. sloopwerk
Vervangen dakbedekking + naisoleren platte daken
Vervangen/herleggen dakbedekking + naisoleren
piramide daken
Aanpassen detaillering n.a.v. naisoleren
Naisoleren gevels
Kozijnen vervangen incl. HR++ beglazing

57 m²
271 m²
230 m²

€ 14.250,€ 43.360,€ 27.600,-

80 m1
88 m²
28 m²

€ 23.200,€ 11.264,€ 18.200,-

Energie efficiënte koeling

Vervangen zonwering

38 m1

€ 15.010,-

Energie efficiënte verwarming

Vloerverwarming
Aanbrengen warmtepompen NIBE F serie
Ventilatie Frisse scholen klasse B

639 m²
2 stk
7 stk

€ 43.452,€ 56.000,€ 108.500,-

Energie efficiënte verlichting

Led verlichting incl. daglichtregeling en veegschakeling

90 stk

€ 20.700,-

Overige technische installaties

Bouwkundige brandveiligheid
Brand- & inbraakinstallatie
Netwerk – Wifi
Elektrische installatie – meterkast
Nood- en vluchtwegaanduiding
Elektra t.b.v. zonwering
Toiletten, riool en waterleidingen
Zonneboiler

1 pst
1 pst
1 pst
1 pst
15 stk
18 stk
1 pst
1 stk

€ 5.500,€ 25.000,€ 10.000,€ 25.000,€ 4.500,€ 3.600,€ 18.000,€ 8.000,-

Schoonmaakbaarheid

Vervangen vloerafwerkingen (n.a.v. vloerverwarming)
Schilderwerken
Plafondafwerkingen

640 m²
1 pst
640 m²

€ 32.000,€ 35.000,€ 32.000,-

Thermische isolatie gebouwschil
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Zonnepanelen

Zonnepanelen (aantal wat ca. geplaatst kan worden)

46 stk

€ 19.688,-

Diversen

Terrein aanpassingen na sloop (excl. speeltoestellen)
Melding brandveilig gebruik
Constructies advies
Leges
Verhuis + schoonmaak
Asbestinventarisatie incl. destructief onderzoek

1 pst
1 pst
1 pst
1 pst
1 pst
1 pst

€ 40.000,€ 3.500,€ 1.500,€ 6.500,€ 5.000,€ 790,-

Subtotaal
Uitbreiding
Uitbreiding met 1 lokaal

1 lokaal

65 m²

€ 130.000,-

Subtotaal
Onderwijskundige aanpassingen
Bouwkundig

Diverse interne aanpassingen

€ 667.714,-

1 pst

€ 130.000,€ 75.000,-

Subtotaal

€ 75.000,-

Totalen
Verkleinen gebouw
Upgraden te handhaven bebouwing (passende jas)
Uitbreiding t.b.v. ruimtebehoefte
Onderwijskundige aanpassingen
Totaal

€ 42.300,€ 667.714,€ 130.000,€ 75.000,€ 915.014,-

Voorbereiding en begeleiding

8%
Totaal

€ 73.201,€ 988.215,-

BTW

21%
Totaal

€ 207.525,€ 1.195.740,-
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KOSTENONDERBOUWING inclusief eigenbijdrage schoolbestuur St. Keender
Budget gemeente Berkelland project
“Passende Jas” St. Jozef, Rietmolen:
(maximaal bedrag dat door de gemeente Berkelland vanuit het IHP
beschikbaar gesteld wordt, inclusief € 42.471,- t.b.v. ventilatie)

€ 1.190.000,-

Bijdrage Stichting Keender t.b.v. ventilatieverbetering
(gezamenlijke verantwoordelijkheid gemeente/schoolbestuur):

€ 42.471,-

-/-

Totale eigen bijdrage Stichting Keender
(maximaal bedrag dat door Stichting Keender beschikbaar gesteld
wordt, t.b.v. onderwijskundige aanpassingen n.a.v. onderwijsvisie
inclusief € 42.471,- t.b.v. ventilatie):

€ 150.000,-

+

Totaal budget project “Passende Jas” St. Jozef, Rietmolen:

€ 1.297.529,-
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1 Bijlage 4 Vlekkenplan

RENVOOI

Te slopen ca. 494 m

Verduurzaming en onderwijskundige aanpassingen ca. 730 m2
Uitbreiding ca. 110 m

Inefficiënte ruimte, waar mogelijk efficiënter indelen ca. 156 m
Totaal te handhaven bebouwing ca. 840 m

Begane grond
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1 Antwoord op agendavragen - Sint Jozefschool Rietmolen

Agendavragen (vragen ter voorbereiding van een vergadering) art. 34

Indiener: Jan Lenselink
Datum indiening vraag: 1 juni 2021
Datum verzending antwoord: 8-juni 2021
Commissievergadering van: 10-6-2021
Raadsvergadering van: Klik of tik om een datum in te voeren.
Onderwerp: IHP onderwijs project Sint Jozefschool in Rietmolen

Vraag:
In de toelichting over de aanpassing van het ventilatiesysteem staat: “Ondanks dat dit project voldoet aan
de
gestelde eisen heeft Stichting Keender besloten geen gebruik te maken van de subsidie”.
In de bewuste subsidieregeling staat echter dat de gemeente de subsidie dient aan te vragen. De vraag is
dus of de gemeente ook zelf de mogelijkheid van het aanvragen van subsidie heeft bekeken of is afgegaan
op de informatie van Stichting Keender.
Antwoord (in te vullen door college):
Om de subsidie zeker te stellen, zijn we zo snel mogelijk tot aanvraag over gegaan. Besluiten over het al
dan niet gebruiken van de subsidie inclusief cofinanciering kon op een later moment. De subsidiepot was
namelijk op 10 maart al overschreden, terwijl tot 31 juni aanvragen gedaan kunnen worden. In de tijd tussen
aanvragen en het raadsvoorstel is overwogen of de verplichtingen die bij SUVIS horen ook doeltreffend zijn
voor dit project. Het binnenklimaat is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.
Door de SUVIS-subsidie draagt de rijksoverheid bij aan de ventilatie in voorzieningen huisvesting onderwijs
(schoolgebouwen), waarbij deze uitgaat van verdere financiering door school en gemeente.
De SUVIS subsidie en bijbehorende voorwaarden vindt Stichting Keender voor dit project onvoldoende
doeltreffend. Ook zonder aan de SUVIS eisen te voldoen kan aan Frisse scholen klasse B worden voldaan.
Zie onderstaande onderbouwing voor Sint Jozefschool:
Voor het toekennen van de SUVIS subsidie dient de ventilatievoorziening binnen het gebouw te worden
verbeterd naar de eisen van Frisse Scholen klasse B. Hierbij worden er tevens randvoorwaarden gesteld
zoals het monitoren van CO2 door het plaatsen van CO2 meters, het registreren van het energieverbruik
van de ventilatiesystemen en het automatisch bewaken van deze systemen. De kosten die gemoeid zijn
met deze verbeterslag incl. bijkomende randvoorwaarden worden geraamd op € 115.325. Het rijk
subsidieert 30% van deze kosten waarbij de overige 70% een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van het
schoolbestuur en de gemeente. Deze 70% van de kosten komen neer op € 80.727.

Toelichting:
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.

Agendavragen (vragen ter voorbereiding van een vergadering) art. 34

Wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de SUVIS regeling, maar wel een upgrade van de ventilatie
naar Frisse Scholen klasse B plaats vindt, zal er niet hoeven te worden voldaan aan de randvoorwaarden
als monitoring en bewaking (vervolgkosten). Deze randvoorwaarden geven weliswaar een positieve
bijdrage aan het inzicht over het systeem, maar vormen geen verbetering in de basis van het ventileren. De
monitoring en bewaking moet worden bijgehouden en is onderhevig aan extra onderhoud (en kosten).
De kosten die gemoeid zijn met de verbeterslag zonder te voldoen aan de randvoorwaarden zoals gesteld
in de SUVIS regeling worden geraamd op € 84.942.
Vanuit de SUVIS regeling wordt gesteld dat de verbetering van de ventilatie een gezamenlijke taak is van
de gemeente en het schoolbestuur. Het voorstel van Stichting Keender is om af te zien van de SUVIS
subsidie (gezien extra onderhoud en kosten door de randvoorwaarden) en gezamenlijk de kosten te delen
om de ventilatievoorziening op te schalen naar de eisen van Frisse Scholen klasse B. Hierbij komt een
bedrag van € 42.471 voor rekening van Stichting Keender en eenzelfde bedrag voor de gemeente
Berkelland.
Het betreft hier de ventilatievoorziening in de lokalen. In de kostenraming van het totale plan zijn de
werkzaamheden voor de verbetering van de ventilatie van het gehele gebouw opgenomen.
Vraag:
De Stichting Keender draagt 150.000 euro bij in de kosten van de aanpassing. Hoe is de hoogte van dit
bedrag bepaald? M.a.w. op grond van welke argumenten is het bedrag tot stand gekomen?
Antwoord:
Bij verbouw/renovatie is de financiering maatwerk. Er zijn een aantal variabelen waarop de eigen bijdrage
van het schoolbestuur bepaald wordt, namelijk leeftijd van het gebouw, reguliere MI vergoeding (Materiële
Instandhouding) die het schoolbestuur ontvangt en mate van interne verbouwing. Deze laatste is een
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.
Op basis van de geraamde kosten heeft het schoolbestuur van Stichting Keender gesproken met haar MR.
Op basis van de financiële mogelijkheden (binnen de regels) is afgesproken dat Stichting Keender
€150.000 beschikbaar stelt voor de volgende onderdelen (zoals in het raadsvoorstel is benoemd):
- exploitatie verlagende maatregelen,
- ventilatie-,
- verduurzamingsmaatregelen
- aanpassingen ten behoeve op de visie van het onderwijs

Toelichting:
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.

Agendavragen (vragen ter voorbereiding van een vergadering) art. 34

Vraag:
Is naast de mogelijkheid om de school te verplaatsen naar de kerk ook gekeken naar de mogelijkheid van
nieuwbouw; compacte school; op een ander terrein?
Antwoord:
In de gesprekken voorafgaand aan het vaststellen van het IHP onderwijs is bepaald wat de best passende
wensen zijn per onderwijslocatie. Er is afgestemd dat een passende jas het meest gewenst was, zowel bij
de OR, MR, directie schoolbestuur en gemeentelijke visie is dit onderschreven. Pas tijdens het
voorbereiden van dit voorstel is de locatie kerk naar voor gekomen en vervolgens bekeken of de kerk een
geschikte locatie kon zijn. Bestuur, MR, OR ,team en directeur hebben aangegeven dat hun onderwijsvisie
niet past in de kerk.

Toelichting:
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.

1 Antwoord op agendavragen - IHP St Jozefschool Rietmolen

Agendavragen (vragen ter voorbereiding van een vergadering) art. 34

Indiener: Joke Pot, Gemeentebelangen
Datum indiening vraag: 9 juni 2021
Datum verzending antwoord: 9 juni 2021
Onderwerp: IHP onderwijs St. Jozefschool in Rietmolen
Vraag:
Er wordt geen gebruik gemaakt van een door de overheid in het leven geroepen subsidie, de SUVIS
regeling, tbv ventilatiemaatregelen.
De gemeente kan deze subsidie aanvragen waarbij 30% van de totale kosten vanuit de overheid
bijgedragen wordt.
Als reden wordt gegeven dat er randvoorwaarden aan gekoppeld zijn, wat vervolgens extra onderhoud en
kosten met zich mee zou brengen.
Is inzichtelijk welke extra kosten (boven de 84.942,-) het met zich meebrengt om te kunnen voldoen aan
deze randvoorwaarden?
Antwoord (in te vullen door college):
De oorspronkelijke kosten waarbij na de investering voldaan wordt aan de SUVIS-eisen bedragen
€115.325,10. Daar komen de jaarlijkse kosten voor extra onderhoud nog bij.
Vraag:
Er wordt voldaan aan het ‘VN verdrag rechten van mensen met een beperking’ en er wordt gesproken over
‘passende jas’ onderwijs.
Kunt u meer informatie geven wat hier, specifiek voor St. Jozefschool, onder bedoeld wordt en voor gedaan
wordt?.
Antwoord:
Met ‘passende jas’ wordt bedoeld dat het gebouw qua omvang en ruimteverdeling toekomstbestendig wordt
gemaakt. Het huidige gebouw is qua indeling ongeschikt voor de onderwijskundige wensen. Daarom wordt
een deel van het gebouw gesloopt en aan de andere zijde wordt een deel aangebouwd. Dit maakt het
mogelijk om de beschikbare ruimte flexibel en multifunctioneel te gebruiken.
Vraag:
De leerlingenprognose laat in 2024 een ernstige daling zien.
Is er überhaupt enig zich op de jaren daarna?
Antwoord:
Er zijn geen definitieve cijfers beschikbaar, maar uit de meest recente leerlingenprognose blijkt dat de
school rond de 80 leerlingen zal tellen in 2033. Ruim boven de opheffingsnorm.

Toelichting:
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.

Agendavragen (vragen ter voorbereiding van een vergadering) art. 34

Vraag:
De vrijkomende ruimte kan door de gemeente gebruikt worden voor ‘andere doeleinden’. Waar wordt aan
gedacht?
Antwoord:
Hierbij kan gedacht worden aan allerlei activiteiten die passen bij de bestemming van het gebouw en
waarvoor het schoolbestuur toestemming verleent. Dit alles den dienste van de school en de gemeenschap
van Rietmolen.
Vraag:
Er wordt gezocht naar andere gebruikers, zoals De Reetmöllekes, fysio of andere maatschappelijke
partners.
Hoe reëel is dit in een dorp als Rietmolen zonder te concurreren met de DAR?
Waar zit bijvoorbeeld de Reetmöllekes op dit moment.
Antwoord (in te vullen door college):
Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld logopedie. Op dit moment gebruikt de Reetmöllekes ruimte in
de school en het is de bedoeling dat in de toekomst Avonturijn ook ruimte gaat gebruiken voor
buitenschoolse opvang.

Toelichting:
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.

1 Antwoord op agendavragen - St Jozefschool Rietmolen

Agendavragen (vragen ter voorbereiding van een vergadering) art. 34

Indiener: Marian Bolster (CDA)
Datum indiening vraag: 5-6-2021 (ontvangen 8-6-2021)
Datum verzending antwoord: 9-6-2021
Commissievergadering van: 10-6-2021
Raadsvergadering van: Klik of tik om een datum in te voeren.
Onderwerp: IHP onderwijs Jozefschool Rietmolen
In het voorstel wordt er kort gesproken over het alternatief de school in de RK kerk geïnitieerd door de
inwoners van Rietmolen.
U geeft onder andere aan dat de onderwijsvisie van St. Keender en de school niet aansluit op de mogelijke
plannen omtrent verhuizing naar de kerk. Ook geeft u aan dat de verwachting is dat het onderzoek en
uitvoering van het alternatief in totaal meer kost.
In de Tubantia van 4 juni jl. lezen we dat er toch een haalbaarheidsstudie gedaan gaat worden naar
mogelijkheden voor de H. Caecilia.
Vraag:
Wat betekent dit voor de plannen m.b.t. de renovatie van de St. Jozefschool in Rietmolen? Stel dat het
onderzoek uitwijst dat basisonderwijs in het kerkgebouw haalbaar is, hoe dan verder?
Antwoord (in te vullen door college):
Er is meerdere keren contact geweest met de visiegroep en met Stichting Keender/SintJozefschool.
Stichting Keender en de Sint Jozefschool hebben aangegeven dat zowel bestuur, MR, directie en OR op
basis van hun onderwijskundige visie de kerk geen passende huisvesting vinden en willen graag dat wij
opvolging geven aan hetgeen hun voorkeur heeft, namelijk een ‘passende jas’ zoals ook opgenomen in het
IHP onderwijs. Daarom ligt dit voorstel aan u voor ter besluitvorming.
Ten aanzien van het initiatief van de visiegroep voor huisvesting van de school in de kerk, hebben wij bij
ons besluit om u dit voorstel voor te leggen ook besloten om, samen met het parochiebestuur en de
visiegroep onderzoek te doen naar andere mogelijke scenario’s voor dit specifieke gebouw dan onderwijs,
zoals bijvoorbeeld wonen. Het haalbaarheidsonderzoek is maatwerk en op dit kerkgebouw gericht, maar
geeft ook inzicht voor andere locaties in onze gemeente waar herbestemming actueel zal worden.

Toelichting:
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.

Agendavragen (vragen ter voorbereiding van een vergadering) art. 34

Vraag:
Hoe kijkt het college naar het inwonersinitiatief en is het college bereid ruimte en tijd te geven om dit
alternatief te onderzoeken?
Antwoord:
Wij juichen inwonersinitiatieven toe en zijn dan ook hierover met betrokkenen in gesprek gegaan. De
mogelijkheid om de school te huisvesten in de kerk is verkend. Zoals hierboven aangegeven willen de
betrokkenen vanuit school/schoolbestuur echter niet verder met deze optie en hebben zij aangedrongen op
vervolg van de plannen zoals afgesproken in het IHP onderwijs.
Stichting Keender en Sint Jozefschool geven aan dat de huidige ‘niet passende jas’ ongunstig is voor hun
bedrijfsvoering en zij willen zo snel mogelijk verder met de uitvoering van de plannen voor een passende
jas. Daaraan geven wij gehoor.
Vraag:
Stel de raad stemt 10 juni a.s. in met de renovatie van de St. Jozefschool, wat betekent dit voor de
haalbaarheidsstudie die gedaan gaat worden? M.a.w. blijft de mogelijkheid dan open om de school alsnog
te vestigen in de kerk, conform het inwonersinitiatief?
Antwoord:
Als u instemt met het voorstel, kan de school verder met de uitvoering van het plan ‘passende jas’. Het
haalbaarheidsonderzoek zal dan ook niet meer gericht worden op de mogelijkheid om de school te
huisvesten in de kerk.

Toelichting:
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.

1 Visiegroep Rietmolen - Kerk en pastorie Rietmolen - planconcept 30-03-2021
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doorgang
maken?

speel-/werkplek

trap

kantoor
13,1 m2

gang
29,9 m2

glijbaan?
zorgen voor voldoende daglicht!
glas-in-lood vervangen voor blankglas?

speel-/werkplek

gem./multif. ruimte
46,5 m2
in pastorie bergruimte maken?
in pastorie kinderopvang/naschoolse opvang?

afsluitbaar maken?

personeelskamer
19,8 m2

afsluitbaar maken?

toiletten
19,8 m2

invulling
behouden
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zorgen voor voldoende daglicht!
glas-in-lood vervangen voor blankglas?

zorgen voor voldoende daglicht!
glas-in-lood vervangen voor blankglas?

lokaal 3
57,0 m2

trap

lokaal 4
57,0 m2

overloop
20,9 m2

glijbaan?

zorgen voor voldoende daglicht!
glas-in-lood vervangen voor blankglas?

zorgen voor voldoende daglicht!
glas-in-lood vervangen voor blankglas?

gem./multif. "balkon"
46,5 m2
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1 Visiegroep Rietmolen - Concept Investerings begroting St Jozefschool herinrichten in St Cecilia Kerk te Rietmolen

Concept Investerings begroting St Jozefschool herinrichten in St Cecilia Kerk te Rietmolen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architect, constructeur, EPG, Beng Berekening en voorbereiding
Nieuwe aansluiting, water/stroom /infra
Sloopwerkzaamheden bestaande kerk/pastorie
Fundatie aanpassen in bestaande kerk/verzwaren
Kozijnen, glas, deuren
Hout skelet bouw wanden, bouwkundig, steigers enz.
Daken en vloeren constructief nieuwbouw
Staalwerkzaamheden constructief
Tegelwerkzaamheden
Stukadoors werkzaamheden
Installatie werkzaamheden
Schilderwerkzaamheden
Vloerafwerking
Interieur/aankleding
Meubels nieuw nodig?
Digi borden/computers/alarm nieuw nodig?
Aankleding buiten/binnen speelplaats
Onvoorzien
Totale investering excl. BTW

€ 25.000,00
€ 7.500,00
€ 10.000,00
€ 20.000,00
€ 85.000,00
€ 110.000,00
€ 90.000,00
€ 15.000,00
€ 40.000,00
€ 25.000,00
€ 165.000,00
€ 45.000,00
€ 25.000,00
€ 40.000,00
€ 50.000,00
€ 55.000,00
€ 50.000,00
€ 25.000,00
€ 882.500,00

Aandachts punten/nader te bespreken;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sloop kosten bestaan de school?
Leges?
Bestemmingsplan wijziging kosten?
Monumenten zorg(wat mag wel/wat mag niet? Kosten?
Subsidies aanboren, zie hieronder enkele suggesties via provincie;
https://www.gelderland.nl/Subsidies/groene-schoolpleinen
https://www.gelderland.nl/Subsidies/Gemeentelijke-monumenten
https://www.gelderland.nl/Subsidies/erfgoed-functioneel-gebruik
https://www.gelderland.nl/Subsidies/steengoed-benutten-procesondersteuning
Ideeën?
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Te nemen besluit
1. Instemmen met het inrichtingsplan samen aan het stuur.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
Eind 2019 hebben de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk een besluit (zaak
95360) genomen in het kader van ‘Samen aan stuur’: één uitvoeringsorganisatie Werk en
Inkomen binnen het sociaal domein, waarin het advies van bureau Radar werd gevolgd. De
gemeenten komen weer in de 1e lijn en de Sociale Dienst Oost Achterhoek wordt een
tweedelijnsorganisatie. De 1e en 2e lijn gaan nauwer samenwerken, ze komen ‘Samen aan het
stuur’.
Deze samenwerking zal meteen al te zien zijn bij de integrale intake. We gaan de hulpvraag van
de inwoner breed aanvliegen in de bandbreedte van het sociaal domein: werk/inkomen,
jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Met dit model zal ook de intake op het gebied van
werk en inkomen weer bij de gemeente plaatsvinden. Voor de beoordeling van de situatie
werk/inkomen van de inwoner werken medewerkers van het Werkleerbedrijf en de Voormekaar
teams nauw samen, waarbij de medewerkers van het werkleerbedrijf in het Voormekaarteam
werken. Ook de uitvoering van minimaregelingen en schuldhulpverlening wordt geïntegreerd in
de werkzaamheden van de Voormekaar teams.
Eind 2020 hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ingestemd met de
rapportage Tussenresultaten. Op basis van deze tussenresultaten is de eindrapportage in de
vorm van het Inrichtingsplan Samen aan het stuur (zie bijlage) opgesteld.
Het beoogde effect is om het inrichtingsplan vast te stellen. Het overstijgende doel van Samen
aan het stuur is om inwoners meer te laten participeren in de samenleving: Iedereen doet mee!
Indien dit haalbaar is voor een inwoner, is een plek op de arbeidsmarkt het eerste uitgangspunt.
Op basis van het voorliggende Inrichtingsplan ‘Samen aan het stuur’ kunnen we starten met de
nieuwe werkwijze rondom de integrale toegang binnen het sociaal domein (per september 2021)
en de samenvoeging van SDOA en WBO tot één uitvoeringsorganisatie (per januari 2022).
Argumentatie
1.1 Dit stimuleert het werken vanuit de bedoeling.
De dienstverlening aan de inwoner, de integrale intake en het werken vanuit de bedoeling zijn
belangrijke elementen van Samen aan het stuur. Dit inrichtingsplan geeft hier duidelijkheid over.
Het aanvragen van een uitkering in het kader van de Participatie en hulp bij begeleiding naar
werk of school komen in de nieuwe werkwijze via de sociale teams van de gemeenten binnen.
Ook aanvragen voor schuldhulpverlening of minimaregelingen komen in de nieuwe setting
binnen bij de sociale teams. Op deze manier kunnen we een vraag van de inwoner meer
integraal benaderen in verbinding met hulpvragen op het gebied van WMO en Jeugd.
In te vullen door Griffie:
Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 bespreekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0
stemmen voor,
stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen

1.2 Dit is conform de opdracht die de raad heeft gegeven om model 2 uit het Radar rapport uit te
werken.
De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk hebben in 2019 het besluit genomen om
model 2 uit het Radarrapport ‘Aan het stuur’ uit te werken. Model 2 beschrijft SDOA als een 2e
lijns-organisatie, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de intake, er komt dus één
integrale toegang voor het gehele sociale domein voor de inwoner. Ook komt de regie op de
uitvoering van de Participatiewet nadrukkelijker bij de gemeenten.
De ‘Visie op de doorgaande ontwikkellijn’ leidt tot het toevoegen van een extra instrument voor
werken en leren: de ‘werkplaats’ die wordt ingebracht door het sociaal werkbedrijf WBO.
1.3 De raad kan hiermee zijn zienswijze geven ten aanzien van het Inrichtingsplan
In de rapportage Tussenresultaten Samen aan het stuur zijn de uitgangspunten rondom de
dienstverlening omschreven en vastgesteld. Aan de hand van deze uitgangspunten is in deze
eindrapportage in kaart gebracht wat de gevolgen hiervan zijn op de formatie, begroting en
verdeelsleutel van het nieuwe werkleerbedrijf. Daarnaast zijn prestatie-indicatoren geformuleerd
waarmee de gemeenteraad in staat wordt gesteld zijn controlefunctie en kaderstellende functie
goed uit te kunnen oefenen.
Kanttekeningen en risico’s
Besluitvorming rondom de begroting 2022 Werkleerbedrijf vindt plaats binnen de gebruikelijke
begrotingscyclus.
Als eerste stap naar een nieuwe opzet voor de begroting Werkleerbedrijf is een
formatiebenchmark uitgevoerd door een extern adviesbureau. De adviezen en aanbevelingen
zijn verwerkt in het nieuwe formatieplan en de daaruit volgende begroting Werkleerbedrijf per
2022. Besluitvorming rondom deze begroting vindt via de gebruikelijke begrotingscyclus plaats.
Om het inrichtingsplan en de begroting goed aan te laten sluiten, is de begroting Werkleerbedrijf
eveneens geagendeerd voor deze raadsvergadering.
De voorgestelde nieuwe verdeelsleutel is verwerkt in de begroting van het Werkleerbedrijf.
Samen aan het stuur biedt ons de kans om een meer transparante verdeelsleutel te hanteren.
Hiertoe wordt in deze eindrapportage voorgesteld om het aantal klanten die het Werkleerbedrijf
per gemeente bedient als verdeelsleutel te hanteren. Dit voorstel is verwerkt in het separate
raadsvoorstel begroting Werkleerbedrijf.
Financiën
In de eindrapportage van het inrichtingsplan samen aan het stuur is de opzet van de
programmabegroting 2022 Werkleerbedrijf inclusief een voorstel voor een nieuwe verdeelsleutel
opgenomen. Ten aanzien van de geprognotiseerde kosten van de huisvesting is geconstateerd
dat de kosten hoger uitvallen. Een nadere duiding hiervan treft u aan in de bijlage bij het
inrichtingsplan samen aan het stuur. De besluitvorming rondom de programmabegroting 2022
Werkleerbedrijf vindt plaats via het separate raadsvoorstel met als onderwerp ‘Jaarstukken 2020
SDOA en programmabegroting 2022 Werkleerbedrijf’ (zaaknummer 183914).
VN verdrag rechten van mensen met een beperking
Het nieuwe werkleerbedrijf geeft een nog grotere mogelijkheid aan onze inwoners om zich
maximaal te ontwikkelen. Het concept van de doorgaande ontwikkellijn en simpel switchen (trap
op trap af) speelt hier een grote rol in.
Communicatie
Om zowel interne als externe stakeholders goed te informeren over de nieuwe werkwijze ‘Samen
aan het stuur’ is een communicatieplan opgesteld. Dit communicatieplan is samen met de
betrokken organisaties (gemeenten, SDOA en WBO) ontwikkeld. De inwoners van de drie
gemeenten zijn de belangrijkste doelgroep in het nog uit te voeren communicatieplan.
Aan de hand van verschillende mijlpalen vindt communicatie plaats met behulp van verschillende
communicatiemiddelen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de dan geldende
coronamaatregelen.
Initiatief, participatie en rol gemeente

Interne medewerkers van de drie gemeenten, SDOA en WBO zijn via deelname aan
werkgroepen betrokken bij de inrichting van de organisatie en de invoering van de nieuwe
werkwijze. Onderdelen in de voorbereiding zijn: het werkproces voor de integrale toegang, het
ontwikkelen van een trainingsprogramma voor betrokken medewerkers, het opstellen van het
communicatieplan en de ontwikkelopdrachten voor organisatiedelen van het Werkleerbedrijf.
Daarnaast is er een project om te komen tot een nieuwe, gezamenlijke locatie. Dit project staat
onder leiding van een externe projectleider, aangesteld door de drie gemeenten.
De adviezen van de cliëntenraad SDOA en de Welzijnsraad zijn bijgevoegd. Het advies van de
BOR volgt later. De adviezen nemen wij ter harte en gebruiken wij als input in de verdere
uitwerking door de verschillende werkgroepen. Wij gaan ook met de Welzijnsraad in overleg over
het gegeven advies om samen te bespreken hoe deze input kan worden verwerkt.
Planning en evaluatie
Na vaststelling van het inrichtingsplan vindt de uitvoering plaats van Samen aan het stuur. De
planning is als volgt:
- Per 1 september 2021 start de invoering van de werkwijze rondom de integrale toegang
Sociaal Domein.
- In december 2021 vindt de verhuizing van WBO en SDOA naar het nieuwe pand van het
Werkleerbedrijf op de Laarberg in Groenlo plaats.
De vaststelling van de nieuwe Gemeenschappelijke regeling vindt plaats via separate
besluitvorming. De samenvoeging van SDOA en WBO tot één uitvoeringsorganisatie voor de
Participatiewet leidt tot een wijziging van de huidige gemeenschappelijke regeling. De gewijzigde
gemeenschappelijke regeling wordt via separate besluitvorming na het zomerreces aan u
voorgelegd. Na vaststelling treedt de nieuwe gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2022 in
werking.
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Inleiding
Iedereen doet mee! Vanuit deze participatiegedachte zijn de
gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk van start gedaan
met Samen aan het stuur. Het inrichten van een integrale toegang
voor het sociale domein en van een doorgaande ontwikkellijn voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn hierbij de gestelde
doelen.

Al deze elementen zijn de basis voor de begroting 2022 van het
nieuwe werkleerbedrijf (WLB), dat als tweedelijnsorganisatie in
opdracht van de drie deelnemende gemeenten uitvoering geeft aan
de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Deze
begroting wordt via de gebruikelijke begrotingscyclus ter
toestemming aan de gemeenteraden voorgelegd.

Om dit te realiseren is invulling gegeven aan de volgende
bestuursopdracht:

Daarnaast wordt de huidige gemeenschappelijke regeling omgevormd
tot een nieuwe gemeenschappelijke regeling werkleerbedrijf.
Besluitvorming vindt via de gebruikelijke route plaats waarin de
gemeenteraden gevraagd wordt om hun zienswijze. Uiteindelijke
vaststelling van de begroting en de gemeenschappelijke regeling
werkleerbedrijf vindt plaats in het Algemeen Bestuur (AB) SDOA.

1.

Werk de implementatie uit naar de vorming van één
uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet binnen het
sociaal domein.

2.

Ontwerp in het verlengde hiervan de aanpassing van de
gemeentelijke organisatie voor wat betreft de implementatie
van de integrale toegang.

Tegelijkertijd zijn we al van start gegaan met de implementatie van
de integrale toegang en de inrichting en dienstverlening van het
werkleerbedrijf. En we zijn druk bezig met de nieuwe huisvesting op
de Laarberg in Groenlo. Dit gehele proces is complex en vraagt een
extra investering vanuit alle betrokken medewerkers.

In deze rapportage tonen we het uiteindelijke inrichtingsplan dat tot
stand is gekomen in nauwe samenwerking tussen de gemeenten Oost
Gelre, Berkelland, Winterswijk en de uitvoeringsorganisaties Sociale
Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en Werkbaan Oost (WBO).

We zijn er trots op dat iedereen hierin zijn steentje bijdraagt,
waarbij we constant het inwonerperspectief in het oog houden.
Samen aan het stuur is met deze eindrapportage niet afgelopen,
maar kondigt juist de start aan van een nog intensievere
samenwerking tussen alle betrokken partijen.

In de rapportage Tussenresultaten dat door de drie gemeenteraden
in okt/nov 2021 is vastgesteld, gaven we de uitgangspunten weer van
de dienstverlening Samen aan het stuur en van de organisatorische
aspecten rondom deze dienstverlening. In deze eindrapportage is dit
nader uitgewerkt in een uitwerking van de klantroute en
dienstverlening, de daaruit volgende prestatie-indicatoren, de
formatie van het werkleerbedrijf en de opzet van de begroting. Ook
geven we een voorzet voor een nieuwe verdeelsleutel.

3

Dienstverlening
vanuit
klantperspectief:
De klantroute
Samen aan het
stuur

In de rapportage Tussenresultaten zijn de
uitgangspunten benoemd rondom de
dienstverlening Samen aan het stuur. Centraal in
deze dienstverlening staat de inrichting van de
integrale toegang bij de gemeenten en de
samenvoeging van SDOA en WBO tot één
uitvoeringsorganisatie Participatiewet.
Op de volgende pagina vindt u een schematisch
overzicht waarin de klantroute Samen aan het
stuur staat beschreven. Op de volgende pagina’s
lichten we het schema toe.

4

Samenwerking
tussen WLB en
Sociaal team

Sociaal team Gemeente

Inwoner

Gesprek
inkomensconsulent

Aanmelding hulpvraag:
Participatiewet
Inkomensregelingen
Jeugd
WMO
Schuldhulpverlening

Inwoner heeft
één vaste
contactpersoon

Inkomensverstrekking, afhandeling
inkomensregelingen, handhaving
Route Werk

Eigen kracht
programma

Route Perspectief
Route Meedoen

Gemeentelijke
uitvoering:
WMO
Jeugd
Schuldhulpverlening

Werkleerbedrijf

5

Lokale en regionale
werkgevers en
maatschappelijke partners

Digitale
informatie
website

Integraal,
vanuit alle
leefgebieden

Integraal,
vanuit alle
leefgebieden

Integrale toegang gemeente


Digitale informatie website

Per gemeente werken screeningsmedewerkers vanuit de sociale teams
en het werkleerbedrijf samen om deze hulpvragen aan te nemen. De
screeningsmedewerker vraagt breed uit, bepaalt op basis van het
gesprek waar de vraag het beste opgelost kan worden en wijst de
inwoner op voorliggende voorzieningen. Als er sprake is van een
aanvraag voor een bijstandsuitkering, wordt een afspraak ingepland
met de inkomensconsulent. Nadat deze inkomensconsulent de
bijstandsuitkering heeft toegekend, volgt de route binnen de
tweedelijnsorganisatie: het werkleerbedrijf.

Om inwoners te informeren over aanvragen op het gebied van WMO,
Jeugd, Participatiewet en Schuldhulpverlening worden de bestaande
gemeentelijke websites gevuld met informatie rondom deze
onderwerpen. De teksten zijn zo opgesteld dat ze begrijpelijk en
gemakkelijk leesbaar zijn.
Deze websites gebruiken we ook voor verwijzing naar de juiste
instanties en voor het ophalen van digitale aanvraagformulieren.
Hierbij houden we rekening met de huidige ontwikkelingen rondom de
website bij elke individuele gemeente. Voor inwoners die niet digitaal
vaardig zijn blijft de mogelijkheid telefonisch of met behulp van een
inloopmogelijkheid om informatie te vragen.



Om de screeningsmedewerkers te faciliteren in hun rol bieden we een
opleiding aan met aandacht voor wetgeving, gespreks- en
beoordelingstechnieken, verslaggeving (AVG) en werkproces.



Aanmelding hulpvraag

Nauwe samenwerking met het werkleerbedrijf

Er wordt nauw samengewerkt met de betrokken inkomensconsulenten
en klantmanagers van het werkleerbedrijf. Binnen elk sociaal team
wordt met vaste contactpersonen vanuit het werkleerbedrijf gewerkt.

Op dit moment komen vragen rondom de Participatiewet,
inkomensregelingen en schuldhulpverlening binnen bij SDOA. In de
nieuwe situatie kunnen inwoners die een hulpvraag hebben binnen het
gehele sociale domein terecht bij hun eigen gemeente.

“De gemeente is straks dé plek voor vragen en het eerste contact over werk en
inkomen. Dicht(er)bij en gemakkelijk voor elke inwoner”
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Het werkleerbedrijf
Het werkleerbedrijf is een bruisende plek, waarin arbeidsontwikkeling centraal staat. We werken met het motto: ‘u bent
gekomen om te gaan’. Om dit te realiseren staat het werkleerbedrijf in verbinding met de regionale arbeidsmarkt, lokale
werkgevers en maatschappelijke organisaties. We werken met de blik naar buiten, samenwerking zit in het DNA van het
werkleerbedrijf. De dienstverlening van het werkleerbedrijf ziet er als volgt uit:


Eigen Kracht programma

Een inwoner meldt zich met een hulpvraag bij de gemeente. Bij die
intake bij de gemeente wordt bepaald of een inwoner mogelijk recht
heeft op inkomensondersteuning (bijstandsuitkering) en/of
ondersteuning bij re-integratie naar werk. Is dat het geval, vindt
doorverwijzing plaats naar het werkleerbedrijf. Daar wordt het recht
op bijstand vastgesteld.

Het programma om de juiste klantroute te bepalen heet Eigen Kracht en
heeft een duur van twee weken. Per persoon komt er een advies op maat
uit, waarin de ontwikkelpunten worden benoemd en hoe daar samen aan
wordt gewerkt. De verwachting is dat zo’n 40% van de mensen direct kan
worden doorverwezen naar de doelgroep Werk. Bij die doelgroep Werk
wordt iemand zo snel mogelijk bemiddeld naar betaald werk. Bij zo’n 60%
van de mensen begint na die twee weken de individuele klantroute
ondersteund door het werkleerbedrijf.

Tegelijkertijd start er een programma om de klantroute te bepalen. Dit
is de start van de individuele, doorgaande ontwikkellijn. Het
programma vindt in het werk-leerbedrijf plaats onder
verantwoordelijkheid van de teameenheid Perspectief. De benaming
Perspectief is nog een werknaam en duidt op “perspectief op werk”.

Elke klantroute kan lokaal worden doorlopen onder verantwoordelijkheid
van het werkleerbedrijf maar kan ook binnen de werkplaats plaats vinden.
Dit is afhankelijk van de individuele behoefte. We onderscheiden drie
klantroutes:
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Klantroutes


Klantroute 1: Werk



De klantroute werk bieden we aan voor inwoners met een korte
afstand tot de arbeidsmarkt. Accountmanagers en klantmanagers
werken nauw samen om een snelle matching tussen vacature en
werkzoekende tot stand te brengen.


Klantroute 3: Meedoen

De klantroute meedoen is bedoeld voor inwoners
waarvoor het moeilijk is om betaald werk te krijgen. Daar
kunnen verschillende redenen voor zijn, zoals psychische
en psychosociale belemmeringen, schulden,
motivatieproblemen, een complexe thuissituatie of een
combinatie van deze factoren.

Klantroute 2: Perspectief

De klantroute perspectief bieden we aan voor inwoners die
begeleiding en ondersteuning nodig hebben naar (betaald) werk of
terug naar school. De infrastructuur van het werkleerbedrijf is zo
ingericht dat we deze inwoners via verschillende modules en
werkzaamheden kunnen begeleiden naar de voor hun best
passende werkplek. Daarnaast biedt deze infrastructuur ook vaste
werkplekken voor de huidige Wsw-medewerkers. Deze Wswmedewerkers kunnen bij mogelijkheden tot verdere ontwikkeling
gebruik maken van de beschikbare instrumenten en producten die
het werkleerbedrijf te bieden heeft.

Belangrijk voor deze inwoners is dat ze zoveel mogelijk
kunnen participeren en dat isolement wordt voorkomen.
Voor deze doelgroep is in de regio een groot netwerk van
activiteiten voor arbeidsmatige dagbesteding beschikbaar,
waaronder binnen het werkleerbedrijf.

Bij het programma Eigen Kracht wordt het klantbeeld gevormd
met daarbij beschreven wat de ontwikkeldoelen zijn. Het werken
aan de ontwikkeldoel(-en) gebeurt door middel van de producten
uit de apothekerskast.
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Prestatie-indicatoren
Met het formuleren van prestatie-indicatoren voor het nieuwe werkleerbedrijf stellen we de gemeenteraden in staat om hun controlefunctie en
kaderstellende functie goed uit te oefenen. Centraal bij de keuze van deze indicatoren is de vraag welke indicatoren laten zien hoe succesvol
het werkleerbedrijf is in de uitvoering van de doelstellingen. In de rapportage Tussenresultaten zijn hiervoor de volgende uitgangspunten
bepaald:


Arbeidsontwikkeling



De centrale doelstelling van het werkleerbedrijf is dat
ontwikkelen voorop staat. Het werkleerbedrijf stelt klanten in
staat zich maximaal te ontwikkelen, waarbij uitstroom naar
regulier werk voorop staat.



Samenwerking met lokale werkgevers

Het werkleerbedrijf staat midden in de samenleving en
werkt samen met lokale werkgevers. De gehele
werkomgeving, vooral lokaal buiten het werkleerbedrijf,
wordt optimaal benut.

Inwoner en klantroute centraal



Er is sprake van een doorgaande ontwikkellijn, we werken
zonder schotten. Binnen het dienstverleningsconcept staat de
klantroute centraal en is mede van invloed op de sturing en
inrichting van de nieuwe organisatie. Voortdurend wordt er
gestreefd naar optimale en excellente dienstverlening.

Innovatiekracht

Innovatie en flexibiliteit zijn belangrijk drijfveren voor de
nieuwe organisatie. We zijn een lerende organisatie en
voortdurend op zoek en in beweging naar nieuwe
creatieve wegen om de klant centraal te stellen, te
voldoen aan de vraag van onze doelgroep en de behoefte
van onze opdrachtgevers.

9

Dit leidt tot de volgende prestatie-indicatoren

Prestatie-indicator

Doelstelling

1. Arbeids-/studiefitheid

Klanten ondersteunen om hen klaar te stomen voor betaald werk of studie. Klanten die geïndiceerd
zijn als werkklanten worden zo snel mogelijk geplaatst op een voor hen passende werkplek

2. Participatiegraad

a.
b.

3. Samenwerking met lokale werkgevers

Werkgevers zijn nauw betrokken bij de re-integratieactiviteiten van het werkleerbedrijf

4. Kwaliteit van dienstverlening

Werkprocessen worden binnen de gestelde termijn afgehandeld, het bieden van oplossingen
passend bij de klantvraag

5. Klanttevredenheid

Met deze indicator meten we de tevredenheid van de klant. De klant is in dit geval zowel de
inwoner die gebruik maakt van de diensten van het werkleerbedrijf als de (lokale) werkgever waar
het werkleerbedrijf mee samenwerkt en/of vacatures voor invult door het aanbieden van geschikte
kandidaten. Op dit moment wordt de klanttevredenheid nog niet gemeten. Dit vergt nader
onderzoek, waarbij we de ontwikkelingen rondom het meten van effecten rondom de omgekeerde
verordening in dit onderzoek moeten meenemen.

6. Bedrijfsvoering

Het werkleerbedrijf voert binnen de jaarlijks vastgestelde begroting en beschikbare budgetten
uitvoering aan de Participatiewet en de Wet sociale Werkvoorziening.

Klanten maximaal laten participeren binnen een doorgaande ontwikkellijn
Door inzet van passende ondersteuning inwoners maximaal laten participeren in de
samenleving
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Sturing en monitoring
Prestatieindicator:
Participatiegraad

De prestatie-indicatoren worden vertaald naar SMART
geformuleerde sturingsindicatoren, waaraan normen
worden gekoppeld. Deze sturingsindicatoren nemen we op
in de begroting 2022 van het werkleerbedrijf.

Niveau bestuur
en raden

Sturingsindicatoren:
1. gedeeltelijke uitstroom
2. doorstroom perspectief klanten
3. activatieklanten

De monitoring van deze resultaten vindt plaats op basis
van deze indicatoren en wordt via de gebruikelijke
bestuursrapportages per kwartaal gerapporteerd.
Voor het meten van de klanttevredenheid dienen we nog
nader onderzoek te doen. Dit nemen we mee in de
verdere ontwikkeling van het werkleerbedrijf.

UItvoeringsindicatoren:
1. Klantgesprekken vinden minimaal eens per 3 maanden plaats
2. Klanten worden binnen maand einddatum trede gecontacteerd
voor vervolgstap
3. Inactieve klanten actief benaderen minimaal ..% van
klantenbestand moet eind van het jaar zijn benaderd

Voorbeeld opbouw prestatie-indicator
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Niveau MT

Niveau
werkleider/medewerker

Benchmarkonderzoek door Berenschot
Om voor het nieuwe werkleerbedrijf op een objectieve wijze de gewenste formatie te
bepalen, is aan Bureau Berenschot gevraagd onderzoek te doen naar de
uitvoeringskosten van het nieuwe werkleerbedrijf. Onderdeel van de opdracht is om
een oordeel te vellen omtrent:


De omvang van de formatie voor het onderdeel Participatiewet.



De formatie die wordt ingezet voor het onderdeel Wsw.



Het deel overhead dat uitgevoerd wordt door Berkelland, waaronder de tarieven
die in rekening worden gebracht.

Aanpak en uitkomst
Hiervoor is de toekomstige formatie van het werkleerbedrijf voor de sociale dienst
taken (exclusief taken voor de Wsw doelgroep) vergeleken met een benchmark en de
rijksbudgetten voor de uitvoering en re-integratie die gestort worden in het
gemeentefonds. De aanbevelingen van Berenschot zijn overgenomen in de opbouw van
de formatie van het toekomstige werkleerbedrijf.
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Formatie en
overhead

Uitkomsten benchmark


De uitvoeringskosten Participatiewet bedragen 9,2
mln. De benchmark is 8,6 mln. De deelnemende
gemeenten ontvangen een rijksbudget van 9,5 mln.



De loonkosten Berkelland zijn conform het landelijk
gemiddelde. Een overhead van 30% komt overeen
met het landelijk gemiddelde benchmarkpercentage
(er wordt nu nog gewerkt met een percentage van
48%). De totale overheadkosten liggen (iets) onder
het landelijk gemiddelde van vergelijkbare
uitvoeringsorganisaties.



Het verschil met de benchmark wordt verklaard door
relatief hoge bestedingen aan re-integratie. Dit
verschil is inhoudelijk verklaarbaar en het gevolg van
de volgende gemaakte keuzes:
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Extra inzet op jongeren: Door het nieuwe
werkleerbedrijf wordt extra geïnvesteerd in leerlingen
afkomstig uit het PRO/VSO, die (nog) geen uitkering
ontvangen. Hiermee wordt beoogd dat de overgang van
school naar werk soepel en succesvol verloopt,
instroom in de P-wet wordt voorkomen, en plaatsing
met adequate steunmaatregelen bijdraagt aan
duurzame plaatsing. De inzet kan ook worden gezien als
een preventieve maatregel ter voorkoming van toename
van de problematiek (schulden en verslaving e.d.) en
maatschappelijke gevolgen.



Extra inzet op intensieve trajectbegeleiding en nazorg,
begeleiding op de werkplek en andere instrumenten om
de werkgever te ontzorgen zoals loonkostensubsidie.
Daarmee worden ook niet-uitkeringsgerechtigden en
partners bediend.



Niet verzilverde loonwaarde nieuw beschut werken:
vanuit de re-integratie worden eveneens loonkosten
voor mensen op een beschutte werkplek betaald. Het
gaat om de loonkosten minus de loonkostensubsidie, die
niet verzilverd kunnen worden.

Taken Berkelland in de nieuwe situatie


Het werkleerbedrijf blijft taken afnemen bij
Berkelland waar dit schaalvoordeel oplevert
(repeterend werk, verspreid over meerdere
medewerkers of van een minimale taakomvang). Het
gaat om de volgende taken:
▪

I&A systeembeheer

▪

HR servicemedewerker

▪

Financiële administratie

▪

Inkoop

▪

Juridisch advies

▪

Functionaris gegevensbescherming
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De taken I&A consulent en financieel controller
worden bij het werkleerbedrijf georganiseerd, omdat
dit meer grip geeft op de organisatie.



Het HR-advies voor wat betreft het Wsw-deel wordt
ondergebracht bij het werkleerbedrijf, dit heeft
namelijk een beleidsmatig karakter en is nauw
verweven met de verdere begeleidingstaken van de
Wsw doelgroep.



Voor Communicatie doen we nader onderzoek in
hoeverre dit specialistische kennis betreft die bij het
werkleerbedrijf zou moeten worden belegd.

Samen aan het stuur leidt tot een besparing
De bundeling van de organisaties en de herijkte
formatiecalculaties leiden tot een lagere raming qua
formatie. Per saldo zal dit leiden tot een structurele en
jaarlijkse besparing van €1.646.000 ten opzichte van de
bestaande begrotingen. Deze besparing ten opzichte van
de bestaande begrotingen van SDOA en WBO wordt
gerealiseerd door:





Flexformatie wordt ingezet op klantafhankelijke functies

Met name SDOA kent een grote (dure) flexibele schil. In de
begrotingen van SDOA werd gerekend met 10% flexformatie over de
hele organisatie. De kosten hiervoor liggen circa 42% hoger dan
ambtelijke inzet. Een groot deel van de functies in het
werkleerbedrijf is echter niet klantafhankelijk. In de begroting van
het werkleerbedrijf wordt de flexibele schil nu ingezet op de
functies die een rechtstreekse relatie kennen met de omvang van
het klantenbestand. Daarbij geldt dat door het wegvallen van de
WSW en (grotendeels) de Wajong er sprake zal zijn van een
geleidelijk stijgend bestand, los van de economische ontwikkeling.

Herijking van de formatiecalculatie

In de bestaande begrotingssystematiek werd voor SDOA
gerekend met een formatiecalculatie gebaseerd op
historische bestuursbesluiten, grotendeels vanaf de
oprichting in 2010. SDOA heeft deze formatie afgelopen
jaren al niet volledig ingevuld. Dit leidde dan ook jaarlijks
tot (aanzienlijke) teruggaven op dit budget aan de
gemeenten.



Het overhead tarief van de dienstverlening van Berkelland
wordt verlaagd naar 30%

De tarieven voor de dienstverlening van Berkelland worden
aangepast aan het betreffende functieniveau. De opslag voor
overhead voor het werkleerbedrijf wordt gelijk getrokken aan het
tussen de gemeenten overeengekomen tarief voor onderlinge
dienstverlening.
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Formatie werkleerbedrijf
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WSW P&O - / werkgeverstaken
De gemeente Berkelland verricht op dit moment de P&O - /
werkgeverstaken voor de WSW doelgroep in opdracht van de drie
gemeenten. Berenschot heeft op verzoek van de gemeenten in haar
onderzoek ook advies uitgebracht over deze taken. In lijn met dit
advies worden deze P&O-taken van Berkelland overgeheveld naar
het werkleerbedrijf. De salarisadministratie voor de Wsw
medewerkers blijft een taak van gemeente Berkelland in opdracht
van de afzonderlijke gemeenten. Als gevolg hiervan zal 6,1 fte
worden toegevoegd aan bovenstaande formatie van het
werkleerbedrijf. De totale formatie van het werkleerbedrijf,
inclusief deze medewerkers komt dan uit op afgerond 136 fte’s.



De salariskosten van deze medewerkers (€ 423.000) worden
overgeheveld van Berkelland naar het werkleerbedrijf. Deze kosten
zijn opgenomen in de nu voorliggende begroting van het
werkleerbedrijf. Voor de gemeenten is dit budgetneutraal, het
betreft slechts een verschuiving in de afrekening. Daar waar nu
wordt afgerekend met Berkelland, zal dit onderdeel worden van de
gehele afrekening met het werkleerbedrijf. Op dit moment betalen
de gemeenten dit bedrag aan de gemeente Berkelland op basis van
de dienstverleningsovereenkomst. Dit bedrag valt voor de
gemeenten dus weg. Daarmee komt de totale besparing voor de
gemeenten uit op € 1.646.000 (€ 1.223.000 + € 423.000).

In dit hoofdstuk wordt de opbouw begroting werkleerbedrijf 2022 getoond. Door de
SDOA en WBO zijn geen afzonderlijke begrotingen meer gemaakt voor 2022. Bij deze
opbouw zijn verschillende elementen meegenomen:

1.

Verschil in huidige begroting t.o.v. primitieve begroting door verwachte stijging
bijstandsniveau

2.

De aanpassing van het overheadpercentage diensten Berkelland van 48% naar 30%

3.

De herverdeling taken Berkelland / werkleerbedrijf

4.

De gevolgen nieuwe huisvesting werkleerbedrijf

5.

De besparing op de uitvoeringskosten werkleerbedrijf als gevolg van
samenvoeging SDOA en WBO

6.

De nieuwe verdeelsleutel

Begroting 2022
werkleerbedrijf

Hierna volgt per element een toelichting op de financiële effecten per gemeente en in
het totaal.
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Verschil in huidige begroting t.o.v. primitieve begroting
De uitvoeringsorganisaties SDOA en WBO hebben
voor 2022 geen afzonderlijke begrotingen meer
gemaakt. De begroting werkleerbedrijf 2022 is
op basis van de nieuwe uitgangspunten
opgesteld, waarbij ook verwachte
ontwikkelingen voor 2021 en 2022 zijn
meegenomen.

Begrotingsherzieningen richting 2022

Onderdeel hiervan is de bijstelling van de
verwachting van de ontwikkeling van het
bijstandsvolume van -2% in de SDOA begroting
2021 naar +8% voor 2021 in de Tweede
Bestuursrapportage 2020 als gevolg van de
coronacrisis.

SDOA: wijziging begroting 2021 in 2e berap 2020

Slechts voor vergelijkingsdoeleinden zijn in de
kolom rechts een aantal grotere posten
opgesomd die van invloed zijn op de ‘bestaande’
begrotingen van de afzonderlijke organisaties
richting 2022.
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B

WBO: Uitvoeringskosten WBO begroting 2021

1.265.000

SDOA: Uitvoeringskosten SDOA begroting 2021

12.131.000

Primitieve begrotingen 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

W

Totaal

13.396.000
150.000
13.546.000

WBO: begroting 2021 BTW kostprijs verhogend

242.000

SDOA: impact formatie agv stijging bijstand (-2%
naar +8%)

670.000

Wijzigingen voor basis begroting 2022

912.000
14.308.000

Indexaties 2022

215.000

Toevoeging HR taken SW

423.000

Grove berekening begrotingen afzonderlijke
organisaties 2022

OG

14.946.000

250.000

159.000

261.000

670.000

Aanpassing overheadpercentage diensten Berkelland
In de uitgangspunten is opgenomen dat het
huidige overheadpercentage van 48% voor de
dienstverlening Berkelland in de nieuwe situatie
wordt aangepast naar een overheadpercentage
van 30%. Het effect hiervan is in de tabel
hiernaast te zien.

De kosten 2022 zijn berekend op basis van
begroting SDOA 2021 geïndexeerd met 1,5%.

Overheadpercentage dienstverlening
Berkelland

B

Huidig overheadpercentage 48%

1.117.000

Overhead aanpassing naar 30%

1.001.000

Verschil

-116.000

Berkelland: derving dekking overhead

Verschil per gemeente

19

OG

W

Totaal

116.000

116.000

116.000

116.000

De herverdeling taken Berkelland en werkleerbedrijf
Een ander effect op de begroting is de
herverdeling van taken Berkelland en het
werkleerbedrijf. We veronderstellen dat in het
nieuwe overheadtarief van 30% geen winstopslag
zit en dat het daarmee kostendekkend is.

Daarmee vloeit uit de nieuwe positionering van
de bedrijfsvoeringstaken geen afzonderlijk
resultaat voor een van de gemeenten, dit
resultaat is opgenomen in de totale begroting.

HR taken tbv WSW

B

OG

W

-144.000

-140.000

-139.000

-423.000

Verdeling kosten werkleerbedrijf (totaal klanten)

170.000

98.000

155.000

423.000

Verschil per gemeente

26.000

-42.000

16.000

Overheveling 6,1 fte, salariskosten excl overhead
Huidige verdeling (aantal WSW werknemers)

Wat betreft de overheveling van HR taken ten
behoeve van de WSW, is er wel een effect te
zien. Dit effect wordt in de tabel hiernaast
getoond.
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Totaal

423.000

Effect huisvesting
De verhuizing van SDOA naar de nieuwe locatie
op de Batterij in Groenlo heeft gevolgen voor de
gemeente Oost Gelre door de opzegging van de
huur van het stadhuis Groenlo door SDOA.

Huisvesting

B

B

OG OG

W

Opzegging huur SDOA stadhuis Groenlo

111.000
111.000

Verschil per gemeente

111.000
111.000

W

TotaalTotaal

In de tabel hiernaast is het effect te zien.
Hierbij is gerekend met de huurprijs 202
verhoogd met indexatie 2021 en 2022

Wijziging uitvoeringskosten werkleerbedrijf als gevolg
van samenvoeging SDOA/WBO
De structurele besparing op de uitvoeringskosten
is in de tabel hiernaast te zien.
De toerekening per gemeente is op basis van de
huidige verdeelsleutels WBO/SDOA berekend.

Samenvoeging WBO/SDOA
Structurele besparing uitvoeringskosten
Verschil per gemeente
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B
1.646.000

OG

W

Totaal

36,15%

25,25%

38,60%

100%

-595.000

-415.000

-636.000

-1.646.000

Een nieuwe verdeelsleutel
In de huidige situatie kennen SDOA en WBO verschillende
verdeelsleutels:




Wijziging verdeelsleutel
Huidige verdeelsleutels SDOA en WBO

Verdeelsleutel WBO is o.b.v. het gemiddeld aantal
geplaatste Wsw-ers in het begrotingsjaar
Verdeelsleutel SDOA is deels o.b.v. historische inbreng bij
de oprichting. Het meerdere wordt verdeeld op basis van
de aantallen uitkeringen, Wsw gedetacheerd/begeleid
werken, langdurige loonkostensubsidies en nieuw beschut
werk per 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar.

Nieuwe verdeelsleutel werkleerbedrijf o.b.v.
klantaantallen werkleerbedrijf

Verschil per gemeente

De nieuwe verdeelsleutel is op basis van het totaal aantal
klantaantallen werkleerbedrijf.
Om inzichtelijk te maken welke impact de nieuwe
verdeelsleutel heeft t.o.v. de bestaande situatie, is
verondersteld dat de uitvoeringskosten van WBO constant
blijven.
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B

OG

W

Totaal

4.811.000

3.357.000

5.136.000

13.304.000

36,15%

25,24%

38,61%

100%

5.335.000

3.100.000

4.869.000

13.304.000

40,10%

23,30%

36,60%

100%

524.000

-257.000

-267.000

Samenvatting: Impact op lasten per gemeente
Totaal effect per gemeente
Overhead percentage dienstverlening Berkelland

Berkelland

Wijziging uitgaven gemeenten als gevolg van vorming
werkleerbedrijf
Wijziging verdeelsleutel
Totaal

Totaal

-

-

€116.000

-

-

-

-

€26.000

€-42.000

€16.000

-

-

€111.000

-

€111.000

€-595.000

€-415.000

€-636.000

€-1.646.000

€-453.000

€-346.000

€-620.000

€-1.419.000

€524.000

€-257.000

€-267.000

-

€71.000

€-603.000

€-887.000

€-1.419.000

Huisvesting
Wijziging uitvoeringskosten werkleerbedrijf als gevolg van
samenvoeging SDOA/WBO

Winterswijk

€116.000

Nieuwe positionering bedrijfsvoering
HR taken tbv WSW

Oost Gelre
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Bijlagen
Samen aan het stuur

Organogram werkleerbedrijf
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Uitgangspunten formatieberekening


Inrichting organisatie



De functies zoals opgenomen in de formatieberekening zijn ontleend aan de
voorgestelde organisatie inrichting en de dienstverlening van de nieuwe
organisatie zoals geformuleerd in het tussenresultaat van september 2020.


Voor de functies waarbij de omvang van de inzet afhankelijk is van klantenaantallen wordt
gerekend met een gedeeltelijk flexibele inzet van personeel. Voor deze functies
(klantmanagers, inkomensconsulenten en werkbegeleiders) wordt gerekend met een omvang
van maximaal 90% vaste ambtelijke formatie. De overige functies zijn klantonafhankelijk
begroot en kunnen met vaste ambtelijke formatie worden ingevuld.

Formatiecalculatie

Voor de functies waarbij de omvang van de inzet afhankelijk is van
klantenaantallen wordt de formatie gebaseerd op een nieuwe vorm van
caseloadberekeningen (klantmanagers en werkbegeleiders) of omvang van
werkprocessen (inkomensconsulenten).De overige functies zijn niet/minder
afhankelijk van de omvang van het klantenbestand en zijn dan ook vast
geraamd op basis van de verwachte noodzakelijke inzet.




Inschaling functies

De functies zijn begroot op basis de huidige functieboeken van SDOA, WBO en de gemeente
Berkelland. Er wordt gewerkt aan een nieuw functiehuis op basis van HR21.


Salariskosten

De salariskosten voor 2022 zijn berekend op de per januari 2021 geldende salariskosten.
Voor mogelijke cao ontwikkelingen en wijzigingen van premies in 2021 en 2022 is op deze
bedragen een indexatie toegepast overeenkomstig de regionale indexatieafspraken. Voor de
inhuurfuncties zijn de ambtelijke kosten verhoogd met de thans geldende payrollfactor voor
SDOA en met 21% BTW.

Omvang klantenbestand

De omvang van de formatie zoals hier gepresenteerd is gebaseerd op de
verwachte klantaantallen per 1 januari 2022.


Verhouding vaste formatie / flexibele schil

Ondersteunende functies (PIOFACH)



Door de gemeente Berkelland worden aan SDOA een aantal ondersteunende
functies ingevuld vanuit gesloten dienstverleningsovereenkomst. In lijn met
het advies van Berenschot zijn de adviserende functies I & A advies en
Control nu opgenomen in de formatie van de organisatie en maken daarmee
geen onderdeel meer uit van de door Berkelland te leveren inzet.
De overige adviserende functies en de uitvoerende ondersteunende taken
worden bij de start uitbesteed (bij Berkelland).

Inzet WSW / doelgroep in bedrijfsvoering

Bij WBO en bij SDOA worden op dit moment een aantal Wsw-medewerkers ingezet in de
bedrijfsvoering. Deze SW formatie is één op één overgenomen vanuit de bestaande inzet.
Voor de inzet van deze medewerkers is in de nieuwe begroting gerekend met de loonwaarde
van betrokken medewerkers. Dit maakt het mogelijk dat betrokken medewerkers in de
toekomst indien nodig vervangen kunnen worden door of mensen vanuit de doelgroep, of
door ambtelijke inzet.
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Verschillen nieuwe begroting t.o.v. de
afzonderlijke begrotingen SDOA en WBO


Opbrengsten medegebruik huurpand WBO vervallen
De vergoedingen van de medegebruikers van het huidige pand van
WBO komen grotendeels te vervallen.



Personeelskosten (inclusief kosten DVO Berkelland)
Zoals voorgaand vermeld leidt de bundeling van de organisaties en
de nieuwe methodiek van formatieberekening tot een lagere raming
van formatie en daardoor lagere kosten. De kosten voor de
dienstverlening van Berkelland zijn aangepast naar de resterende
taken en tegen het gewijzigde overheadpercentage van 30%.
Van de berekende formatie wordt 2,6 fte’s ingezet als
werkbegeleiders op re-integratieprojecten. Op basis van bestaand
bestuursbesluit worden deze salariskosten (€ 158.000) ten laste van
het re-integratiebudget (programmakosten) gebracht.





Overige personeelskosten
Door het samenbrengen van drie locaties naar één uitvalsbasis zullen
de dienstreizen tussen de locaties komen te vervallen. De kosten
voor dienstreizen zullen als gevolg hiervan en mede door de te
verwachtte toename van thuiswerken in de toekomst nog afnemen,
hiervoor wordt een besparing van € 25.000 geraamd. De beoogde
reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zal leiden tot een bedrag
van € 100.000.
Dienstverlening derden
Op basis van de huidige dienstverlening van Berkelland zou voor 2022
een bedrag van € 1.117.000 worden geraamd. De aanpassingen zoals
hierboven aangegeven leidden voor het werkleerbedrijf tot een
kostenpost van € 730.000 incl. BTW. Door de samenvoeging van
beide organisaties zullen de accountantskosten lager uitvallen omdat
er nog maar één jaarrekening(controle) hoeft te worden uitgevoerd.
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Huisvesting
De huurkosten en de afschrijvingslasten voor de verbouwing zijn
gebaseerd op de in de huisvestingsvisie opgenomen raming.
Structurele besparingen worden gerealiseerd door lagere
huurkosten en lagere onderhoudskosten. Mogelijk dat actuele
ontwikkelingen in de toekomst leiden tot aanpassing in de
dienstverleningsbehoefte en enige verbouwingskosten.



ICT
Binnen de ICT kosten wordt rekening gehouden met besparingen
op het gebied van software, overige ICT kosten en
afschrijving/lease kosten. Deze besparingen kunnen worden
gerealiseerd door onder andere schaalvoordelen bij het gebruik
van licenties en contracten en daarnaast de reductie van het
aantal glasvezelverbindingen.
In de ramingen wordt ervan uit gegaan dat de meerkosten voor het
toekomstig gebruik van de Suite voor Sociale Regie wegvallen
tegen de besparingen vanwege het overhevelen van de WMO
administratie/software naar de gemeenten Berkelland en
Winterswijk.



Overige bedrijfskosten
In de overige bedrijfskosten zullen naar verwachting geen
noemenswaardige besparingen ontstaan.

Toelichting op begroting 2022




In de begroting van de nieuwe organisatie wordt - net als bij
SDOA - onderscheid gemaakt tussen uitvoeringskosten en
programmakosten. De uitvoeringskosten betreft het saldo
van uitgaven en inkomsten die direct gerelateerd zijn aan de
werk-leerorganisatie zelf of de bijdragen aan externe
partijen zoals de ROZ.

De programmakosten betreffen uitgaven die betrekking
hebben op de uitvoeringsprogramma’s. Hieronder vallen
onder andere de uitkeringslasten, de uitgaven voor reintegratie activiteiten of uitgaven voor bijzondere bijstand.
De programmakosten worden één op één met de gemeenten
verrekend en zullen niet wijzigen door de samenvoeging van
beide organisaties. Deze kosten zijn in dit inrichtingsplan
derhalve niet meegenomen.
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De begroting is zero-based opgebouwd. Per
kostensoort binnen de uitvoeringskosten is
beoordeeld of de samenvoeging zal leiden tot een
ander budgetbedrag omdat dubbele kosten wegvallen
of er schaalvoordelen te behalen zijn.



De in dit inrichtingsplan opgenomen begroting is
opgenomen in de begroting 2022 en meerjarenraming
2023-2025 voor het werkleerbedrijf. Het
besluitvormingsproces over deze begroting volgt de
reguliere cyclus van de huidige GR SDOA.

Verklaring meerkosten huisvesting Werkleerbedrijf
Zoals u in dit inrichtingsplan heeft kunnen lezen, realiseren we
met de samenvoeging van de SDOA en Werkbaan Oost een
bezuiniging van € 1.646.000,- op jaarbasis. Een forse
bezuiniging die bevestigt dat het samengaan van de
organisaties efficiencyvoordelen oplevert.
Wel is het zo dat de huisvestingskosten hoger uitvallen dan de
geprognotiseerde kosten. In de raad van 13 oktober heeft u
ingestemd met de (aanvullende) uitgangspunten en het
Programma van eisen met betrekking tot de huisvesting van
het Werkleerbedrijf. Eén van de uitgangspunten was dat de
kosten van de nieuwe huisvesting de bestaande kosten niet
mogen overstijgen. In dit raadsvoorstel was een bedrag van €
318.400,- opgenomen voor de jaarlijkse huisvestingskosten. Dit
bleef binnen de huidige huisvestingskosten van € 320.000,-.
Inmiddels beschikken we over een nieuwe inschatting van de
verbouwingskosten. We constateren dat deze kosten hoger
uitvallen dan de geprognotiseerde kosten in oktober. In deze
bijlage wordt inzicht gegeven in waar deze verhoging op is
gebaseerd.

Inschatting oktober 2020

Stavaza mei 2021

Verschil

Verbouwingskosten met prijsstijging
Bouwkundig
Installaties

€ 1.100.000

€ 1.645.750

€ 545.750

€ 900.000

€ 1.968.474

€ 1.068.474

€0

€ 116.050

€ 116.050

€ 200.000

€ 233.000

€ 33.000

€ 550.000

€ 550.000

*€ 4.513.274

€ 2.313.274

Overig
Onvoorzien
Prijsstijgingen aanbesteding
Totaal

€ 2.200.000

*Inclusief onvoorzien en exclusief btw. Inclusief vaste inrichtingskosten en exclusief losse
inrichtingskosten. (Vaste inrichtingskosten zijn kosten voor nagelvast met het gebouw
verbonden onderdelen zoals een balie, een vouwwand of vloerbedekking. Losse
inrichtingskosten zijn kosten voor meubilair, magazijnstellingen of keukenapparatuur).

In de tabel hiernaast ziet u de geprognotiseerde
verbouwingskosten op grond van de huidige prijzen. We
hebben de te verwachten prijsstijgingen opgenomen (zie uitleg
kopje prijsstijgingen aanbesteding).
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Verklaring kostenverschil per post (1)
Bouwkundig



Hoewel op papier de elektrotechnische voorzieningen in het pand voldeden,
bleek na schouwing en doormeting dat dit niet het geval is. In combinatie
met het upgraden van de klimaatinstallatie heeft dit tot gevolg dat er een
compactstation aangelegd moet worden om het pand elektrotechnisch
afdoende in te richten en te voldoen aan de eisen die Liander daaraan stelt.
Een extra kostenpost van bijna € 90.000,-.



Daarnaast bleek na nadere schouwing dat het datanetwerk niet voldoet aan
de eisen voor een betrouwbaar netwerk dat noodzakelijk is voor de
privacygevoelige/vertrouwelijke gegevens waarmee binnen het
werkleerbedrijf gewerkt wordt. Dit brengt € 80.000,- aan extra kosten met
zich mee.



De installatietechnische kosten zijn gestegen met € 1.068.474,-. Deels
is die stijging te danken aan de prijsstijgingen van
installatiecomponenten. Daarnaast zijn er een paar extra kostenposten
die niet voorzien waren:

Het pand bleek na schouwing door de brandweer niet te voldoen aan de eisen
die de VNOG/brandweer stelt aan de nieuwe invulling van het pand. Dit
betekent dat de brandveiligheidsvoorzieningen en de brandmeldinstallatie
aangepast moet worden. Een extra kostenpost van € 75.000,-.



In de eerste kostenprognose is rekening gehouden met een sobere
klimaatvoorziening. Het was de bedoeling dat de bestaande installatie
uitgebreid zou worden, zodat deze geschikt zou zijn voor de nieuwe
situatie. Na doorrekening door een expert en rekening houdend met de
nieuwe klimaatnormen werd duidelijk dat de huidige klimaatinstallatie
niet bruikbaar is. Daarom moet er een nieuwe klimaatinstallatie
worden geïnstalleerd. Dit brengt € 600.000,- extra kosten met zich
mee.

In het kader van een sobere inrichting hadden we erop gerekend het huidige
camera- en inbraakbeveiligingssysteem van Werkbaan Oost mee te verhuizen.
Helaas is het systeem afgekeurd en daarmee niet bruikbaar in het nieuwe
pand. Er was geen rekening gehouden met een pasjestoegangssysteem,
hetgeen in het kader van de AVG en de veiligheid van klanten en
medewerkers wel wenselijk is met 2 verschillende bedrijfsonderdelen.
Aanschaf van een nieuw camera- en inbraakbeveiligingssysteem,
toegangscontrole en calamiteitenalarm kost € 65.000,-



Al met al kom je uit op een kostenstijging van € 1.068.474,-.



De bouwkundige kosten zijn in totaal met € 545.750,- gestegen. De
extra bouwkundige kosten bestaan o.a. uit meer deuren en kozijnen,
extra lichtkoepels op het dak, meer scheidingswanden, coaten van de
vloer en extra staalconstructies. Deze kosten hadden we vooraf niet
voorzien, maar bleken bij de nadere uitwerking wel noodzakelijk.



Daarnaast moeten we, op basis van een aanvullende voorwaarde uit de
Omgevingswet, veiligheidsfolies aanbrengen op de glasgevels om bij
ontploffing rondvliegende glasscherven te voorkomen. Dit brengt €
50.000,- aan extra kosten met zich mee.

Installaties
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Kostenverschil per post (2)
Overig


In de oorspronkelijke berekening was geen rekening
gehouden met de legeskosten (€ 28.050,-). Ook waren
er geen kosten opgenomen voor het inwinnen van extra
advies, zoals dat van een klimaatadviseur, constructeur
of akoestisch adviseur. De klimaattechnische problemen
brachten met zich mee dat we hiervoor extern advies
hebben moeten inwinnen. Samen met de nog te
verwachten advieskosten bedragen de te verwachten
kosten € 38.000,-.



Daarnaast heeft nader verkeersonderzoek uitgewezen
dat de verkeerssituatie aan de Batterij 10 -12 vraagt
om een veiliger oversteek voor medewerkers en
klanten die de locatie te voet, per fiets of scootmobiel
willen bereiken. Deze moet gerealiseerd worden aan de
uitgang naar de Eibergseweg. Dit brengt € 50.000,- aan
extra kosten met zich mee.

Prijsstijgingen aanbesteding


Omdat de bouwmarkt op dit moment erg grillig is, is de
verwachting dat de aanbestedingsprijzen tegen kunnen gaan
vallen ten opzichte van de door de architect en de technisch
adviseur geraamde bedragen. Tevens hebben we te maken
met stijgende prijzen van bouwmaterialen zoals bijv. staal en
hout. Ook diverse installatiecomponenten zijn in prijs
gestegen. Daarnaast zijn de orderportefeuilles van de
bouwkundige en installatietechnische bedrijven overvol
hetgeen ook een prijsopdrijvend effect heeft. Op dit moment
zien we dan ook aanbestedingstrajecten waarbij de prijzen
die door de aannemer en installateurs worden ingediend zelfs
20% boven de begrote bedragen liggen. Hier zal bij deze
aanbesteding dus ook rekening mee gehouden moeten
worden. Het voorstel is dan ook om boven op de €3.900.000,een post van € 550.000,- te reserveren voor een
tegenvallende aanbestedingsresultaat.

Onvoorzien


Voor de post onvoorzien is een bedrag van € 233.000,gereserveerd. Dit bedrag wordt gereserveerd voor
onvoorziene tegenvallers die tijdens de uitvoering
boven komen drijven. De post bedraagt ongeveer 7%
van de gezamenlijke bouw- en installatiekosten, wat
een normaal percentage is.
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Financiële gevolgen huisvesting




De geraamde kosten van € 2.200.000,- zijn al eerder
in de begroting 2022 van het Werkleerbedrijf
verwerkt. Voor de financiering van deze geraamde
verbouwingskosten wordt een lening afgesloten bij
de Bank Nederlandse Gemeenten. De rente en
aflossing zijn in de begroting opgenomen.
Voor de aanvullende kosten van € 1.700.000,- plus
de € 550.000,- te verwachten prijsstijgingen qua
verbouwingskosten moet de lening worden verhoogd.
Dit leidt tot een extra rente en aflossing die intussen
ook in de begroting is verwerkt. Daardoor zijn de
samenvattende begrotingscijfers in het
Inrichtingsplan ook gewijzigd.



De extra rente en aflossing bedragen ongeveer €
97.000,- per jaar als we de prijsstijgingen
incalculeren (incl. kosten losse inrichting en
aankleding van het gebouw).



Samenvattend leiden bovenstaande wijzigingen tot
een herziening van het overzicht van oktober. In de
tabel hiernaast ziet u de wijzigingen.

Huisvestingskosten incl.
prijsstijgingen

Inschatting oktober 2020

Stavaza mei 2021

Verschil

Huurkosten

€ 160.000

€ 160.000

€0

Terug te betalen investering

€ 146.667

€ 240.714

+ € 94.047

€ 11.733

€ 15.165

+ € 3.432

€ 318.400

€ 415.879

+ € 97.479

Financieringslasten
Totaal per jaar

De huisvestingskosten stijgen ten opzichte van de geprognotiseerde situatie met €
97.479,- per jaar. Wij zijn ons ervan bewust dat dit geen wenselijke stijging is. Helaas is
deze echter wel onoverkomelijk, willen wij als gemeente een pand inrichten dat voldoet
aan de arbo-technische en veiligheidseisen. Overigens zijn de huisvestingskosten
marktconform. De bouwkosten per m2 bedragen € 627,-, dit is een gemiddelde prijs voor
een vergelijkbare verbouwing op dit moment. Houden we rekening met prijsstijgingen,
dan komen we uit op € 714,- per m2.
Hoewel een stijging van de huisvestingskosten onwenselijk is, is het niet zo dat dit
jaarlijks in totaliteit meerkosten met zich meebrengt. We realiseren een bezuiniging van
€ 1.646.000,- bij het samenvoegen van de SDOA en Werkbaan Oost. Er is dus wel degelijk
sprake van efficiencyvoordeel. Het voordeel valt door de stijging van de
huisvestingskosten helaas alleen iets lager uit dan wij hadden gehoopt.

32

1 Bijlage 1 Advies Clientenraad SDOA inrichtingsplan

Dagelijks bestuur van de
Sociale Dienst Oost Achterhoek

Datum: Geesteren, 29 april 2021
Betreft: advies inrichtingsplan Samen aan het Stuur

Geacht bestuur,
U verzocht ons, met uw brief d.d. 23 maart 2021, een formeel advies te geven over het
Inrichtingsplan Samen aan het Stuur.
In het tussenresultaat Samen aan het Stuur hebben wij kennisgenomen van de piketpalen en
uitgangspunten. Verder is door u online een nadere toelichting gegeven. Hiermee is ons duidelijkheid
gegeven over de gehele integrale dienstverlening in de nieuwe organisatie. In het inrichtingsplan komt
tevens de financiële kant aan bod, waarvoor u een benchmarkonderzoek heeft laten uitvoeren door
Berenschot. De gemeenten zullen hierover hun oordeel geven.
Hieronder treft u onze zienswijze aan over de vier door u gestelde vragen in de adviesaanvraag
Samen aan het Stuur van 23 maart jl.:

Algemeen
Binnen de Cliëntenraad (CR) is niet positief gereageerd op de slogan: “U bent gekomen om te gaan”.
Koud en hard, niet stimulerend om samen aan de slag te gaan voor een volwaardige terugkeer naar
werk. Daarnaast is er een groep die helaas niet (meer) aan het werk kan door beperkende fysieke of
geestelijke omstandigheden.
Ons inziens is het beter om de volgende slogan te hanteren:
‘U bent gekomen, mede om te werken aan een passende arbeidsplaats.’
Als CR hanteren wij de term ‘cliënt’ in plaats van ‘klant’. Klanten vind je in een winkel, een cliënt werkt
samen met een professional uit het sociaal- of zorg domein aan een oplossing voor zijn/haar
problemen.

Correspondentieadres: Postbus 109 7140 AC Groenlo, Tel: 0544 474200
Website: clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl Email: clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl

Cliëntroutes voor de verschillende doelgroepen
Een eigen kracht programma. Hierin wordt de route bepaald:
- Route Werk
- Route Perspectief
- Route Meedoen
Voor alle drie routes geldt dat de wensen en de mogelijkheden van de cliënt centraal staan voor de
bepaling van de juiste cliënt route, volgens de omgekeerde toets’-methode. Wat heeft de cliënt nodig.
Op ‘Eigen kracht’ vooruit wordt toegejuicht. Maar achteruit op ‘Eigen kracht’ heeft ook grote impact op
de cliënt. Bij de intake wordt de cliëntroute vastgesteld, waarbij wij aangeven dat de keuze hiervan
met grote zorgvuldigheid moet plaatsvinden.
Ons advies:
Wij missen bij het hoofdstuk cliëntroutes de mogelijkheid om te switchen van route, terwijl dit toch ook
uw uitgangspunt is.
Daarom adviseren wij u om de mogelijkheid van switchen in deze cliëntroutes in het inrichtingsplan
duidelijk te omschrijven. Het op blz. 8 getoonde plaatje geeft hierover te weinig duidelijkheid. Ons
advies is ook om in het communicatieplan hier voldoende aandacht aan te besteden.
Is er voldoende aandacht voor de verschillende doelgroepen?
Route Werk.
De aandacht ligt op: Direct aan het werk.
Het zal duidelijk moeten zijn dat er geen belemmeringen zijn om aan het werk te kunnen. Met ruimte
voor eigen zeggenschap over de werkzaamheden en het benoemen van sancties niet als boventoon
laten gelden.
Ons advies:
Wij adviseren u de mogelijkheid Perspectief niet uit het oog verliezen. Wellicht is de cliënt voor een
meer duurzame uitstroom gebaat bij een traject in deze route.
Route Perspectief 1 en 2
Beide groepen krijgen veel middelen en trajecten aangeboden om naar betaald werk uit te stromen.
Ons advies:
Wij adviseren u extra aandacht te hebben voor de begeleiding op de externe werkplek.
De werkgever moet ruimte (mankracht) hebben om energie te steken in de begeleiding van de cliënt
voor het slagen van het traject. De cliënt heeft aandacht nodig om zich te ontwikkelen.
Route Meedoen
In het tussenresultaat wordt het volgende vermeld:
Cliënten die geen perspectief hebben op een betaalde baan.
Het gaat om sociale activering ter voorkoming van isolement, door zinvol vrijwilligerswerk of
arbeidsmatige dagbesteding aan te bieden, waaronder binnen het werkleerbedrijf.
Ons advies:
Wij menen dat de cliënten in de route Meedoen, waarbij mogelijk arbeidsmatige dagbesteding, zoveel
mogelijk in hun eigen woonplaats aan de slag moeten kunnen gaan. Het advies is dan ook om deze
route zodanig te organiseren dat deze dagbesteding in de eigen woonplaats kan plaats vinden.
Is er voldoende aandacht voor de integrale intake?
Het doel van de integrale intake is goed inzicht te krijgen in de algehele situatie van de hulpvrager.
Zowel in zijn financiële- en als zijn psychosociale situatie.
In de gemeente Winterswijk doet de screeningsmedewerker de volledige brede intake. In beide
andere gemeenten gebeurt dit – na een pre-intake door de screeningsmedewerker – door de
casusregisseur
Tijdens de brede intake is het van belang dat de cliënt duidelijkheid heeft over de eventuele uitkering,
hulpmogelijkheden en wederzijdse verplichtingen.

Communicatie is daarbij van essentieel belang. Naast het gebruik van websites vindt de CR de
mogelijkheid tot persoonlijk contact belangrijk en vraagt daarvoor ruime gelegenheid.
Ons advies:
U gaat na een half jaar evalueren, over wie de brede intake gaat doen; de screeningsmedewerker of
de casusregisseur.
Wij adviseren u een uniforme werkwijze waarbij de casusregisseur de brede intake verzorgt, Daarmee
is het voor de cliënt duidelijk wie zijn contactpersoon wordt.
Uitgangspunten rondom Casusregie
De casusregisseur heeft meermaals contact met de partners over de voortgang in de ontwikkeling van
de cliënt. Hiermee kan zij/hij de cliënt goed informeren en eventueel het plan van aanpak aanpassen.
Wij juichen het toe dat de cliënt een vast aanspreekpunt heeft.
Ons advies
Wij adviseren u het aantal casusregisseurs met aandacht vast te stellen. Het moet duidelijk zijn
hoeveel cliënten een casusregisseur kan begeleiden. Vooral in de opstartfase wordt er veel van hen
verwacht.
Tot slot vragen wij uw aandacht voor nog twee onderwerpen. Namelijk de prestatie-indicatoren en het
communicatieplan.
Prestatie indicatoren
‘Wij missen concrete meetbare prestatie-indicatoren die gekoppeld zijn aan de doelstellingen..
De CR vindt het monitoren van processen belangrijk. Hiermee wordt periodiek gekeken naar de
prestaties ten behoeve van eventuele bijsturing en kan verantwoording worden afgelegd over de
voortgang/ werkwijze van het ontwikkelbedrijf.
Ons advies:
Stel prestatie-indicatoren vast, maak deze SMART en neem deze op in het inrichtingsplan.
Communicatieplan
Vooruitlopend op het aangekondigde communicatieplan vertrouwen wij erop dat u alle betrokkenen,
van medewerker tot cliënt, tijdig op de hoogte houdt van de ontwikkelingen rond het nieuwe
werkleerbedrijf. Zodat er duidelijkheid is over de positie van eenieder in deze organisatie.
Een adviesaanvraag voor dit plan zien wij graag tegemoet.
Hoogachtend,
Namens de cliëntenraad,

A.G.M. Olthof
voorzitter
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afdeling/team Bijzondere
Ondernemingsraad
behandeld door Ellen Voshart
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Geachte bestuurders,
Op 4 mei 2021 heeft de Bijzondere Ondernemingsraad (hierna: BOR) van de Sociale Dienst Oost
Achterhoek (hierna: SDOA) en Werkbaan Oost (hierna: WBO) middels een brief een eerste reactie
gegeven op het voorgenomen besluit van het inrichtingsplan “Samen aan het stuur”. De BOR heeft
aangegeven dat zij positief staat ten opzichte van het vormen van een Werkleerbedrijf door SDOA en
WBO samen te voegen tot een tweedelijns organisatie. Ook het voorgenomen besluit om tot een
integrale toegang te komen tot het Werkleerbedrijf wordt positief ontvangen door de BOR.
In de brief van 4 mei jl. heeft de BOR kenbaar gemaakt een aanvullende inhoudelijke reactie te
schrijven over wat de BOR van belang vindt bij het concreter maken van uw voorgenomen besluit. In
deze brief zullen wij ingaan op de negen vragen die u ons hebt gesteld in uw adviesaanvraag van 16
april 2021.
1. De uitvoerbaarheid van de klantroutes als onderdelen van de doorgaande leer- en
ontwikkellijn.
In het inrichtingsplan ‘Samen aan het stuur” worden de klantroutes van het nieuw te vormen
werkleerbedrijf beschreven. Het betreft de route werk, perspectief en meedoen. Deze route zal
voorafgegaan worden door het programma Eigen kracht, om een klantbeeld te vormen en de juiste
klantroute te bepalen. Of de klantroutes uitvoerbaar zijn is afhankelijk van de infrastructuur van het
werkleerbedrijf en het inzicht in de verschillende modules en werkzaamheden die tijdens de
klantroutes worden aangeboden. Op dit moment is het onmogelijk voor de BOR om de
uitvoerbaarheid van de klantroutes te beoordelen. Op het moment dat de klantroutes nader zijn
uitgewerkt en beschreven zijn in de tweede adviesaanvraag zal de BOR hier advies over uitbrengen.
Verder vindt de BOR het van belang dat de doorlooptijd van de klantroutes niet gekoppeld wordt aan
de doorlooptijd van de integrale toegang bij de gemeenten. Met andere woorden dat de prestatie
indicatoren gekoppeld worden aan de klantroutes waar het nieuwe werkleerbedrijf voor
verantwoordelijk is.
De uitvoerbaarheid van de klantroutes is afhankelijk van de infrastructuur van het
werkleerbedrijf en de inhoud van de uit te voeren modules en werkzaamheden. De prestatie
indicatoren dienen gekoppeld te worden aan dat deel van de klantroute waar het
werkleerbedrijf voor verantwoordelijk is.

2. De inbreng van het werkleerbedrijf bij de intake bij de gemeenten en de kaders van het
werkproces Samen aan het stuur.
De integrale toegang o.a. naar het werkleerbedrijf vindt plaats via de gemeente. In het inrichtingsplan
staat vermeld dat de screeningsmedewerkers samenwerken met de sociale teams en het
werkleerbedrijf om deze hulpvragen aan te nemen. In het stuk “aanscherping kaders werkproces
samen aan het stuur” van de Ambtelijke stuurgroep, wat later is toegestuurd door de bestuurders, is
gebleken dat de medewerkers van het werkleerbedrijf in eerste instantie niet de rol van
screeningsmedewerker zullen gaan vervullen. Zij werken wel samen in het sociaal team. De inbreng
van het werkleerbedrijf bij de intake bij de gemeenten is hiermee gering.
Ook hebben de gemeenten geen eenduidige werkwijze. Er wordt gekozen voor een groeimodel
waarbij de werkwijze in de praktijk zal ontstaan en waarbij wordt vastgesteld dat er een verschillende
uitgangssituatie is van de drie gemeenten. De BOR vindt het belangrijk dat we de uitvoering per
gemeente vanaf het begin goed monitoren. Hierdoor zorgen we dat de verwachtingen en de
ervaringen in de praktijk gebruikt kunnen worden om de samenwerkingsafspraken steeds helder te
houden. De BOR wil benadrukken dat het belangrijk is dat de gemeenten die aangehaakt zijn hierover
in gesprek blijven met hun medewerkers. Het is voor BOR reden tot zorg dat binnen de gemeenten
nauwelijks het gesprek gevoerd wordt over hoe er straks door de eigen ambtenaren en de
medewerkers van het werkleerbedrijf samengewerkt moet worden. De BOR adviseert haar bestuurder
om hier bij de gemeente secretarissen aandacht voor te vragen.
Voor de inwoner is het de intentie om de dienstverlening te verbeteren doordat het een brede integrale
intake betreft welke alle gebieden van het Sociaal Domein omvat. Er is echter gekozen voor een extra
schakel, een extra intakegesprek, in de dienstverlening. Wordt middels deze extra schakel niet
voorbijgegaan aan een van de grote voorwaarde van Samen aan het stuur?

Voor de inwoner dient de weg naar de juiste dienstverlening simpel en eenvoudig te
zijn; het aantal stappen dat een inwoner moet nemen om de gewenste ondersteuning te
kunnen krijgen, dient zo klein mogelijk te zijn.
Er dient duidelijk te worden hoe de samenwerking tussen de medewerker van het werkleerbedrijf en
de screeningsmedewerker er uit komt te zien. Wie stuurt het werk aan, welke taken en bevoegdheden
verschuiven naar de gemeente en daarmee eventuele formatie.
Duidelijke omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de screeningsmedewerker
en de functionele relatie tussen de screeningsmedewerker en de medewerker van het
werkleerbedrijf. Maak een klantreis om inzichtelijk te maken wat de voordelen zijn voor de
inwoner van een integrale intake c.q. screening en welke drempels deze inwoner in de nieuwe
situatie kan tegenkomen.

3. De prestatie-indicatoren van de gemeenten als verantwoordingsinstrument voor het nieuwe
werkleerbedrijf.
In het inrichtingsplan worden zes prestatie indicatoren genoemd als verantwoordingsinstrument voor
het nieuwe werkleerbedrijf. Deze prestatie indicatoren zijn niet vertaald naar SMART geformuleerde
sturingsindicatoren waaraan normen zijn gekoppeld. De BOR kan pas een uitspraak doen over de
gestelde prestatie indicatoren op het moment dat de SMART geformuleerde sturingsindicatoren en
normen duidelijk zijn. Hierbij is het ook belangrijk dat de prestatie indicatoren ook gekoppeld zijn aan
de zaken waar het werkleerbedrijf direct invloed op heeft. Indien de prestaties afhankelijk zijn van de
samenwerking tussen het sociaal team en het werkleerbedrijf, moet dit ook worden benoemd en
onderdeel zijn van het monitoren van de werkzaamheden die in samenwerking worden uitgevoerd.
SMART geformuleerde sturingsindicatoren en daaraan gekoppeld normen om een oordeel te
vormen over de prestaties die het nieuwe werkleerbedrijf dient te leveren.

4. De uitgangspunten bij de berekening van de nieuwe formatie
De BOR heeft geconstateerd dat de werkwijze van Samen aan het stuur en het samenvoegen van
Werkbaan Oost en SDOA volgens planning een besparing op zou moeten leveren van ongeveer 1,6
miljoen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een wijziging in de formatiecalculatie en de verlaging van
de flexibele schil. Anderzijds is het dienstverleningstarief aan de gemeente Berkelland verlaagd en
zullen een aantal ondersteunende functie overgaan naar het nieuwe werkleerbedrijf. Deze besparing
is opmerkelijk aangezien er ondersteunende diensten worden overgedragen aan het nieuwe
werkleerbedrijf alsmede de 6,08 fte welke staat voor de uitvoering van de WSW werkgeverstaken.
De nieuwe formatiecalculatie van het werkleerbedrijf is niet meer volledig gebaseerd op
klantaantallen. De formatie wordt nu anders berekend passend bij het nieuwe dienstverleningsmodel
en op basis van vastgestelde case loadnormen. Deze globale case loadnormen zijn inmiddels
ontvangen door de BOR. De caseload normen en de normen voor wat betreft de werkprocessen dient
de BOR te toetsen bij de achterban op realiseerbaarheid.
De infrastructuur van het werkleerbedrijf is nog niet helder. De dienstverlening en daarmee de
uitvoering van de klantroutes werk, perspectief en meedoen moeten nog worden uitgewerkt. Zodra de
nieuwe infrastructuur en organisatorische inrichting van het werkleerbedrijf is verhelderd kan de BOR
haar mening geven over de uitgangspunten bij de berekening van de nieuwe formatie en of deze
nieuwe formatie realistisch is.
De uitwerking van de interne organisatie en de personele paragraaf van het nieuwe werkleerbedrijf
heeft u losgemaakt van deze adviesaanvraag. U heeft aangegeven dat over deze uitwerking later een
tweede adviesaanvraag voorgelegd zal worden aan de BOR. De BOR is van mening dat deze
uitwerking afgewacht moet worden om vast te kunnen stellen hoeveel er uiteindelijk bespaart kan
worden door de samenvoeging van SDOA en Werkbaan Oost en de herschikking van taken tussen de
gemeenten en het werkleerbedrijf. De BOR is dan ook van mening dat er voor gezorgd moet worden
dat er realistische verwachtingen bij de gemeenten gecreëerd worden voor de politieke
besluitvorming. In deze fase kan wel het uitgangspunt worden benoemd dat de fusie naar verwachting
zal leiden tot kostenreductie. Maar de begroting kan past echt worden vastgesteld als zaken verder
uitgewerkt zijn. Derhalve dient de begroting onderdeel te zijn van het voorgenomen besluit dat u later
ter advies voor wil leggen. Voor de besluitvorming in de gemeenteraden stellen wij voor om de
bovenstaande verwachting te benoemen, dat er met een kleiner budget volstaan kan worden.
De nieuwe case loadnormen en werkprocessen toetsen bij de achterban op realiseerbaarheid.
De infrastructuur van het werkleerbedrijf aanleveren alsmede de uitwerking van de klantroutes
en de daarbij behorende formatie om te beoordelen of deze realistisch is.

5. De eenduidige rechtspositie in het nieuwe Werkleerbedrijf (conform Wet Normalisering
Rechtspositie Ambtenaren)
De vaste medewerkers van SDOA en WBO werken volgens de Wet Normalisering Rechtspositie
Ambtenaren (WNRA) conform de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. De
medewerkers werkzaam in de flexibele schil kunnen volgens andere wet- en regelgeving werkzaam
zijn. Voor de vaste medewerkers blijft de WNRA het uitgangspunt. De BOR vindt het van belang dat
alle medewerkers in de nieuwe organisatie die hetzelfde werk doen ook gelijke arbeidsvoorwaarden
hebben. Indien er verworven rechten zijn die gerespecteerd moeten worden omdat de Wet overgang
van onderneming van toepassing is kan hierbij afgesproken worden dat hiervoor een persoonlijke
toelage wordt afgesproken. Een en ander kan opgenomen worden in een sociaal plan.

6. De overdracht van een aantal ondersteunende functies aan het nieuwe Werkleerbedrijf
(Controlling, Informatie & Automatisering).
Conform het advies Berenschot is in het nieuwe inrichtingsplan uitgegaan van de overdracht van een
aantal ondersteunende functies, Control en Informatie en Automatisering. Deze medewerkers zullen in

dienst komen van het werkleerbedrijf. De BOR vraagt zich af of er niet overwogen is nog meer
ondersteunende diensten over te nemen en welke argumenten er zijn om de andere ondersteunende
functies niet over te dragen. De BOR stelt voor dat bij alle ondersteunende functies wordt bekeken wat
de voor en nadelen zijn van inkopen van de dienstverlening of het zelf organiseren van de
ondersteunende functie. Het lijkt daarbij zinvol om ook te kijken naar de ervaringen die in de afgelopen
periode zijn opgedaan met het inkopen van diensten bij de gemeente Berkelland. Naast kostprijs van
diensten, vindt de BOR het ook belangrijk om te kijken naar kwaliteit van de dienstverlening en invloed
die we als klant hebben op de geleverde diensten.
Op basis van kosten en baten analyse beoordelen of er meer ondersteunende diensten kunnen
worden overgedragen aan het werkleerbedrijf.

7. De overdracht van de uitvoering van de werkgeverstaken voor de sociale werkvoorziening/
WSW naar het werkleerbedrijf.
De BOR is positief over de overdracht van de uitvoering van de werkgeverstaken voor de sociale
werkvoorziening. Het betreft 6,08 fte wat van de gemeente Berkeland wordt overgedragen aan het
nieuwe werkleerbedrijf. De BOR neemt aan dat voor deze medewerkers de Wet overgang van
onderneming van toepassing is.

8. De organisatorische hoofdstructuur van het Werkleerbedrijf (organogram).
In het inrichtingsplan is de hoofdstructuur weergegeven van het nieuwe werkleerbedrijf. De
functiebenamingen gebruikt in dit organogram zijn op bepaalde onderdelen gewijzigd en impliceren
een andere functie inhoud en daarbij behorende inschaling. De bestuurders hebben aangegeven dat
bij de invoering van HR 21 hierover een besluit wordt genomen. Zij geven aan dat tot de invoering van
HR 21 er geen wijzigingen zullen zijn. Indien er geen wijzigingen zijn vindt de BOR dat de bestaande
functies in de hoofdstructuur moeten worden opgenomen.
In de tweede adviesaanvraag zal het organogram verder onderbouwd worden en wordt er inzicht
gegeven in de formatie per team en eventuele gewijzigde functies voor wat betreft taken en
verantwoordelijkheden. Indien er functies wijzigen of wanneer de benodigde formatie per functie
veranderd, dient er een plaatsingsplan opgesteld worden en de wettelijke regels voor een
plaatsingsprocedure in acht genomen worden. Dit kan vastgelegd worden in een sociaal plan.
Organogram met daarbij de formatie onderverdeeld per team moet inzicht geven in de
structuur van de organisatie. Indien functies niet wijzigen tot de invoering van HR 21 dienen de
functienamen hetzelfde te blijven. Voor het goed functioneren van de nieuwe organisatie is
helderheid van belang over ieders functie en hetgeen we daar van verwachten.

9. De uitvoeringskosten van het nieuwe Werkleerbedrijf (€ 13.241.000,-).
Zoals al eerder in deze brief is aangegeven dient de verdere uitwerking van het plan voor de
bedrijfsmatige integratie en het personeelsplan gemaakt te worden voordat er een afspraak gemaakt
kan worden over de begroting. Pas als de infrastructuur, de organisatiestructuur en de formatie per
team in de tweede adviesaanvraag wordt verhelderd kan de BOR adviseren over de uitvoeringskosten
van nieuwe werkleerbedrijf en of deze reëel zijn.
Zoals hierboven enkele keren benoemd verdiend het aanbeveling dat er een sociaal plan wordt
afgesloten. De BOR verzoekt aan de bestuurders op korte termijn in overleg te gaan met de
vakorganisaties om te komen tot een sociaal plan. De BOR vindt het belangrijk dat voorafgaand aan
de advisering over de fase waarin de personele consequenties zichtbaar worden, een sociaal vangnet
is afgesproken.

Met vriendelijke groet,
De Bijzondere ondernemingsraad van Werkbaan Oost en de Sociale Dienst Oost Achterhoek,
De secretaris,

De voorzitter,

A Van Velden

B. ten Dolle
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Onderwerp: Reactie op advies BOR inrichtingsplan Samen aan het Stuur

Winterswijk/ Lichtenvoorde, 21 mei 2021

Geachte leden van de bijzondere ondernemingsraad,
Wij hebben u in een adviesaanvraag van 22 maart 2021 gevraagd advies uit te brengen op
het Inrichtingsplan ‘Samen aan het stuur’.
Op 4 mei 2021 heeft u daarop per brief gereageerd. U gaf daarin aan dat u nog niet in staat
was een totaaladvies te geven. Volgens u ontbrak vooral het organisatorische deel. De
feitelijke inrichting van het nieuwe werkleerbedrijf en de manier waarop dit gevormd gaat
worden. Aspecten als het functiehuis, de plaatsingsprocedures op de functies en de
secundaire arbeidsvoorwaarden werden door u genoemd.
We hebben daar met u een gesprek over gevoerd. We hebben met elkaar afgesproken dat
de adviesaanvraag wordt geknipt. Het eerste deel gaat over het Inrichtingsplan ‘Samen aan
het stuur’, zoals dat aan de colleges en gemeenteraden wordt voorgelegd. Het tweede deel
gaat over de organisatie-aangelegenheden van het werkleerbedrijf. De tweede
adviesaanvraag volgt na besluitvorming in de colleges en gemeenteraden.
Op 11 mei 2021 heeft u advies uitgebracht over het Inrichtingsplan ‘Samen aan het stuur’.
Wij zullen dit advies doorsturen naar de colleges en gemeenteraden van onze drie
gemeenten, tezamen met deze reactie.
Wij bedanken u voor het uitgebrachte advies en kunnen ons grotendeels vinden in uw
advies.
We maken nog wel een paar opmerkingen die we puntsgewijs behandelen. We maken geen
opmerkingen over zaken die we ondersteunen.
1. De doorlooptijd voor de klant is relevant. Voor de klant begint de doorlooptijd bij de
integrale intake bij de gemeente. De klantroute is niet te ontkoppelen tussen
gemeente en werkleerbedrijf. ‘Samen aan het stuur’.
2. Er is geen sprake van een extra intakegesprek. Er is maar één intakegesprek en dat
vindt bij de gemeente plaats.
3. De prestatie-indicatoren zijn ‘smart’ opgenomen als bijlage bij de begroting 2022
van het werkleerbedrijf. Uw opmerking daarover was terecht.
4. Voor de gemeenten is er geen besparing bij het overhevelen van ondersteunende
diensten (6,08 fte) van de gemeente Berkelland naar het nieuwe werkleerbedrijf. De
gemeenten betalen tot en met 2021 voor deze diensten rechtstreeks aan de
gemeente Berkelland. Vanaf 2022 betalen de gemeenten deze diensten in de
jaarlijkse bijdrage voor de exploitatie van het werkleerbedrijf. Deze bijdrage is
gebaseerd op de begroting 2022, die zorgvuldig is opgesteld. De ‘opmerkelijke
besparing’ (wij citeren u) van € 1,6 miljoen door samenvoeging van SDOA en WBO is
in die begroting gerealiseerd. De gemeenteraden stellen de begroting 2022 in de
komende maand juni vast. Die begroting kan dus geen onderdeel zijn van onze
volgende adviesaanvraag.
5. Bij de vorming van het werkleerbedrijf per 1 januari 2022 zal er voor de
medewerkers van SDOA en WBO sprake zijn van ‘overgang van onderneming’. Alle

6.

7.

8.

9.

medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd of een dienstverband
voor bepaalde tijd gaan in hun huidige functie mee over. Van reorganisatie c.q.
gedwongen ontslag is geen sprake. We gaan daarom geen ‘Sociaal plan’ opstellen,
dat is niet nodig.
Het collegiaal uitvoeren van ondersteunende diensten is een afweging die de
gemeenten zelf maken. Daarover zijn nieuwe afspraken gemaakt die in het
Inrichtingsplan en de begroting 2022 zijn verwerkt. Wij voorzien geen problemen in
de organisatie bij die herverdeling.
Ook voor de medewerkers die nu de werkgeverstaken uitvoeren in dienst bij de
gemeente Berkelland is de ‘overgang van onderneming’ naar het nieuwe
werkleerbedrijf van toepassing.
In de tweede adviesaanvraag zal geen ‘Sociaal plan’ worden voorgesteld.
Bij de plaatsing van de bestaande functies in de nieuwe functie- systematiek van
HR21 gaan wij voorstellen wel met een sociaal statuut te werken.
Het overleg met de vakbonden loopt. De vakbondsvertegenwoordigers hebben
aangegeven het advies van uw bijzondere ondernemingsraad af te wachten. Ook bij
hen hebben we aangegeven dat een ‘Sociaal plan’ c.q. een ‘sociaal vangnet’
achterwege kan blijven.

Met vriendelijke groet,
T.A. Beijer, directeur Sociale Dienst oost Achterhoek
J.P.M. Scheinck, statutair directeur Werkbaan Oost B.V.
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Onderwerp : Advies Inrichtingsplan Samen aan het stuur
Bijlage(n)
:
Ons kenmerk : 87
Datum
: 2 juni 2021

Geachte leden van de Cliëntenraad Participatiewet,
Op 29 april 2021 heeft u ons formeel advies gegeven over het Inrichtingsplan Samen aan het
Stuur. Wij bedanken u voor uw advies, waar een grote betrokkenheid uit spreekt. Hieronder
gaan we per vraag in op uw advies.
Als algemeen advies geeft u aan dat u niet positief reageert op de slogan: ‘u bent gekomen om
te gaan’. Wat wij hiermee willen aangeven, is dat het werkleerbedrijf een plek is waar iemand
diverse mogelijkheden krijgt aangeboden om uiteindelijk de best passende werkplek te vinden.
Bij voorkeur buiten het werkleerbedrijf op een zo regulier mogelijke plek. Wij omarmen
namelijk de inclusieve gedachte dat mensen deel uit maken van de samenleving. Natuurlijk
blijven we binnen het werkleerbedrijf ook ruimte houden voor mensen die aangewezen zijn op
een beschutte werkomgeving. Overigens wordt de slogan gebruikt om de interne focus op
arbeidsontwikkeling en voortdurende alertheid hierop door onze professionals aan te duiden.
De slogan wordt niet gebruikt in relatie tot de externe positionering.
1. Advies ten aanzien van de klantroutes voor de verschillende doelgroepen
U mist bij het hoofdstuk cliëntroutes de mogelijkheid om te switchen van route. Daarom
adviseert u om de mogelijkheid van switchen in deze cliëntroutes in het inrichtingsplan
duidelijk te omschrijven. Uw advies is ook om in het communicatieplan hier voldoende
aandacht aan te besteden.
Onze reactie:
Wij onderschrijven uw advies om de mogelijkheid van switchen tussen de verschillende routes
duidelijk te omschrijven. Het moet in de praktijk inderdaad ook mogelijk zijn om van de ene
naar de andere klantroute over te stappen. In de verdere uitwerking van de dienstverlening van
het werkleerbedrijf wordt dit ‘simpel switchen’ als een belangrijke ontwikkelopdracht ter hand
genomen. Wij nemen uw advies over om hier in onze communicatie-uitingen voldoende
aandacht aan te schenken.

2. Advies ten aanzien van voldoende aandacht voor de verschillende doelgroepen
Ten aanzien van de route Werk adviseert u de mogelijkheid Perspectief niet uit het oog te
verliezen. Wellicht is de cliënt voor een meer duurzame uitstroom gebaat bij een traject in deze
route.
Ten aanzien van de route Perspectief adviseert u extra aandacht te hebben voor de begeleiding
op de externe werkplek.
Ten aanzien van de route Meedoen bent u van mening dat de cliënten in de route Meedoen
zoveel mogelijk in hun eigen woonplaats aan de slag moeten kunnen gaan. U adviseert dan ook
om deze route zodanig te organiseren dat dagbesteding in de eigen woonplaats kan plaats
vinden.
Onze reactie:
Uw adviezen passen bij onze visie op de dienstverlening. Ten eerste onderschrijven wij het
belang van duurzame uitstroom. Dat betekent dat onze dienstverlening gericht is op
begeleiding naar de meest passende werkplek voor de individuele inwoner.
Dit betekent ook dat er aandacht moet zijn voor begeleiding op de externe werkplek, waarbij er
niet alleen aandacht is voor de werknemer, maar zeker ook voor de werkgever bijvoorbeeld
door de inzet van Harrie-trainingen.
Ten aanzien van de route Meedoen hanteren we hier ook het uitgangspunt dat we kijken naar
welke plek het best passend zijn. Dat kan voor de ene inwoner een dagbestedingsactiviteit zijn
op de locatie van het werkleerbedrijf, voor de andere inwoner kan dit een
dagbestedingsactiviteit in de eigen woonplaats. In de verdere uitwerking van de
dienstverlening schenken we daarom ook aandacht aan het maken van afspraken met lokale
netwerkpartners, zodat we verschillende plaatsingsmogelijkheden (binnen en buiten het
werkleerbedrijf) kunnen bieden.
3. Advies ten aanzien van voldoende aandacht voor de integrale intake
U adviseert te kiezen voor een uniforme werkwijze waarbij de casusregisseur de brede intake
verzorgt. Daarmee is het voor de cliënt duidelijk wie zijn contactpersoon wordt.
Onze reactie:
Samen aan het stuur is een nieuwe werkwijze, waarbij we op een pragmatische manier samen
aan de slag gaan met de integrale intake. We starten met een aanpak die aansluit op de lokale
situatie van elke gemeente. In de verdere ontwikkeling gaan we inderdaad verkennen of we
meer toe moeten gaan naar een uniforme werkwijze. We willen hierbij benadrukken dat we
uitgaan van de lerende praktijk. We zijn ons bewust dat we nog niet alles perfect hebben
ingericht, maar hebben de overtuiging dat alleen door in de praktijk te leren met elkaar, we
komen tot een succesvolle werkwijze. Samenwerking tussen de drie gemeenten en het
werkleerbedrijf zal dan ook de komende maanden een belangrijk aandachtspunt blijven. Ook
willen we u als cliëntenraad Participatiewet nadrukkelijk betrekken bij het evalueren van de
nieuwe werkwijze en de ervaringen die we in de praktijk opdoen.

4. Advies ten aanzien van de uitgangspunten rondom casusregie
U adviseert het aantal casusregisseurs met aandacht vast te stellen. Het moet duidelijk zijn
hoeveel cliënten een casusregisseur kan begeleiden. Vooral in de opstartfase wordt er veel van
hen verwacht.

Onze reactie:
Het succes van de integrale toegang en de invulling van de casusregie is voor een belangrijk
deel toe te schrijven aan het vakmanschap van de medewerkers en de ruimte die men krijgt
om invulling te geven aan deze rol. Wij onderschrijven daarom uw advies om aandacht te
hebben voor het aantal casusregisseurs. We houden hierbij rekening met enkelvoudige
hulpaanvragen (die weinig tijd kosten) en meervoudige aanvragen (die meer tijd en begeleiding
vragen).
Tot slot geeft u nog twee adviezen:
-

Ten aanzien van de prestatie indicatoren adviseert u deze SMART te maken en op te
nemen in het inrichtingsplan.

Onze reactie:
De uitwerking van de gekozen prestatie indicatoren naar SMART geformuleerde doelstellingen
zijn meegenomen in de begroting 2022 van het Werkleerbedrijf.
-

Ten aanzien van het communicatieplan ziet u graag een adviesaanvraag tegemoet.

Onze reactie:
Het concept communicatieplan heeft u onlangs ontvangen. Het betreft een uitvoeringsplan
waarin helder wordt gemaakt wie, wanneer, en waarover geïnformeerd moet worden. In plaats
van een formele adviesaanvraag stellen wij voor u te betrekken bij de verdere uitwerking van
dit plan, met nadrukkelijke aandacht voor de communicatie naar de doelgroep Participatiewet.
De coördinator van het communicatieplan neemt hierover contact met u op.
Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek,

J.B.M. Hoenderboom
Voorzitter

T.A. Beijer
Secretaris
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Geachte leden van de Welzijnsraad,
Wij hebben uw brief ontvangen met onderwerp advies Welzijnsraad over inrichtingsplan Samen aan
het Stuur. De brief is bij ons binnengekomen op 20 april 2021 en is ingeschreven onder
zaaknummer 183880.
Inrichtingsplan samen aan het stuur
Wij zijn verheugd met de strekking van uw advies, waaruit blijkt dat u het plan 'samen aan het stuur'
als positief bestempeld.
Ook geeft u in uw brief diverse waardevolle adviezen, genummerd a tot en met i, aan ons mee.
Hieronder geven wij hierop een korte reactie.
Ad a) Co6rdinatie samenwerking UVVV, ROC, Werkbaan Oost
Er is een goede regionale samenwerking met onder andere het UVVV. Zo nemen bijvoorbeeld
accountmanagers van het UVVV ook deel aan het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSPA). En
ook in het regionaal beleidsoverleg neemt het UVVV deel, evenals bijvoorbeeld het RMC. Met het
RMC zijn afspraken gemaakt over de aanpak ten aanzien van jongeren zonder startkwalificatie,
waarbij het werkleerbedrijf of de Voormekaarteams en leerplichtambtenaar ook ingezet kunnen
worden.
Ad b) Afspraken werkgever bij opleidingstraject en Achterhoek Fonds voor Talentontwikkeling
Passend onderwijs is een belangrijk onderdeel voor een deel van de doelgroep van het
werkleerbedrijf. Afspraken rondom de situatie van klanten verlopen via het werkleerbedrijf, zo ook
concrete afspraken die met de werkgever worden gemaakt. Wij brengen uw advies hierover onder
de aandacht van het werkleerbedrijf.
Het Achterhoek Fonds voor Talentontwikkeling is een prachtig initiatief waar onze gemeente graag
aan deelneemt. Wegens enkele onduidelijkheden rondom de financien en mogelijke risico's is er nog
geen besluit genomen. Het ligt in de lijn der verwachting dat een besluit hierover binnen afzienbare
tijd wordt genomen.
Ad c) Breed aanbod arbeidsplaatsen
Er wordt een breed scala aan arbeidsplaatsen aangeboden. Dat gaat breder dan productie- of
magazijnwerk. In een goede samenwerking tussen het WSPA, SDOA, Werkbaan Oost en de
gemeente wordt hieraan invulling gegeven. Momenteel zijn er bijvoorbeeld veel vacatures in de
horeca branche en logistieke sector. VVij zien ook de ondernemers in de Achterhoek als onze klant.
Gemeente Berkelland, Postbus 200, 7270 HA BORCULO T: 0545-250 250 E: info@qemeenteberkelland.n1
www.qemeenteberkelland.nl, Bank Nederiandse Gemeenten: IBAN: NL35BNGH0285112600 BIC: BNGHNL2G
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Ad d) Vootzieningen in de nieuwe huisvesting
De nieuwe huisvesting wordt voorzien van een lunchruimte. Uiteraard voldoet de huisvesting aan de
eisen die gesteld worden door wet- en regelgeving.
Ad e) Structuur en klantbelang in relatie tot grootte werkleerbednjf
Uw zorg over de grootte van het werkleerbedrijf is helder. Wij geven u graag aan dat met de komst
van het nieuwe werkleerbedrijf en een nieuwe werkwijze beoogd wordt de dienstverlening aan de
inwoners nog verder te optimaliseren. Dit doen wij mede door de integrale toegang geheel via de
gemeente te laten verlopen. De klantreis start daarmee bij de gemeente. De Voormekaarteams en
het werkleerbedrijf werken daarbij samen om de hulpvraag van de inwoner aan te nemen. De
uitvraag is breed en op basis van het gesprek wordt bepaalt waar de hulpvraag het beste opgelost
kan worden. Daarbij wordt de inwoner op voorliggende voorzieningen gewezen. Als er sprake is van
een aanvraag voor een bijstandsuitkering, wordt een afspraak ingepland met een
inkomensconsulent. Professionals van het werkleerbedrijf gaan ook op locatie in de
Voormekaarteams aan het werk, om zodoende de integraliteit maximaal vorm te geven.
Ad f) Belang inwoners uit de sociale werkvoorziening
Wij, en met ons de bestuurders van SDOA en Werkbaan Oost, zijn ons er van bewust dat dit voor
sommige inwoners een spannende tijd is. Zeker ook omdat er sprake is van een verandering van
locatie en van naam. Wij hebben onze communicatie op de diverse doelgroepen ingericht.
Daarnaast worden de medewerkers bijgepraat en goed op de hoogte gehouden door de huidige
directeuren. Het belang van deze inwoners blijven wij goed in de gaten houden.
Ad g) Vaste contactpersoon voor inwoners en scholing
VVij hebben de uitvoering van de Participatiewet overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling
SDOA. Met samen aan het stuur wordt met name de intake gewijzigd, waarbij er sprake is van een
integrale intake bij de gemeente. Vanuit het oogpunt van integraliteit worden de betrokken
medewerkers inderdaad geschoold op het brede terrein van het sociaal domein.
Ad h) Onderscheid inwoners in een beschutte werkplek (meedoen) en overige stromen (werk en
perspectief)
De verantwoording van het werkleerbedrijf verloopt via de gebruikelijke route. Daarnaast wordt met
kwartaalrapportages inzicht gegeven in diverse ontwikkelingen van het klantenbestand. Wij hebben,
mede naar aanleiding van het uitgevoerde rekenkameronderzoek, onze portefeuillehouder
Participatiewet meegegeven het meten van effectiviteit te bespreken in het Dagelijks Bestuur.
Ad 0 Communicatieplan en kaders
Het communicatieplan is onderdeel van het totale project samen aan het stuur. De uitvoering
hiervan betreft een continu proces. Uw advies om kaders te duiden nemen wij in deze uitvoering
mee.
Naast de adviezen a tot en met i sprak u uw zorgen uit voor wat betreft de bereikbaarheid van de
nieuwe locatie. In het kader van huisvesting is ook aandacht voor de bereikbaarheid en de
mogelijkheid om voor inwoners, klanten en personeel deze locatie op een veilige wijze te bereiken.
Tot slot gaat de betreffende portefeuillehouder, de heer Teselink, graag met u in gesprek om uw
advies en mogelijke vervolgstappen met u door te spreken.
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Heeft u nog vragen?
Belt u dan gerust met de heer Ligtenbarg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0545-250 250 of per
mail m.ligtenbarg@demeenteberkelland.nl.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Berkellar)d,
de burgemeester,
e secretaris,

drs

.H.A. van Oostrum.

Kopie aan: - Archief
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1 Antwoord op agendavragen - Inrichtingsplan Samen aan het stuur

Agendavragen (vragen ter voorbereiding van een vergadering) art. 34

Indiener: R. van de Esschert, Gemeentebelangen
Datum indiening vraag: 7 juni 2021
Datum verzending antwoord: 7 juni 2021
Onderwerp: Inrichtingsplan Samen aan het stuur
In de raad van 13 oktober 2020 heeft de raad gesproken over de nieuwe huisvesting “werkleerbedrijf” en de
daarbij horende (verbouwings)kosten. Ook is gesproken over huur, koop of nieuwbouw. Nieuwbouw gaf het
nadeel de datum van 1 juli 2021 niet te halen in verband met het verlaten van de huidige locatie van het
WBO.
Zoals in de uitgangspunten genoemd, zal de huisvesting plaatsvinden binnen maximaal dezelfde financiële
middelen als de huidige kosten. Voor de locatie die we op het oog hebben, wordt voldaan aan dit
uitgangspunt. In het inrichtingsplan 'Samen aan het stuur’ doet u een verklaring en uitleg over meerkosten
van de huisvesting.
Wij hebben de volgende vragen.
Vraag:
Waarom is de raad hiervan niet eerder op de hoogte gebracht?
Antwoord (in te vullen door college):
Eerder was er geen duidelijkheid over de kostenstijging. Feitelijk is dit het eerste moment dat we u kunnen
informeren. De kostenstijging heeft zich de afgelopen periode geopenbaard. Nu er een meer voldragen
beeld is van de totale werkzaamheden en de kostenstijgingen door externe factoren (waaronder de
coronacrisis) kunnen wij u informeren.
Vraag:
Het verschil in kosten is € 2.313.274,- meer dan de € 2.200.000 in oktober geschatte kosten. U heeft een
architect gevraagd de kosten door te berekenen op basis van 15 jaren? Hoe kan een architect zo’n groot
verschil zien?
Antwoord (in te vullen door college):
Dat de verbouwingskosten zoveel hoger uitvallen ligt aan een combinatie van factoren. Duurzaamheid,
kwaliteit van materialen, klimaatsysteem en de sterk gestegen bouw- en materiaalkosten. Daarnaast is
vanwege de overspannen bouwmarkt en schaarste aan diverse bouwmaterialen te zien dat de bouwwereld
op dit moment hoge toeslagen rekent. Additioneel is rekening gehouden met 20% stijging van de bouw- en
materiaalkosten. De markt is zo grillig op dit moment dat niet met zekerheid te zeggen is of dit voldoende is.
20% is het gemiddelde qua prijsstijgingen waar nu mee gerekend wordt. Daarom is dit percentage
aangehouden.

Toelichting:
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.

Agendavragen (vragen ter voorbereiding van een vergadering) art. 34

Vraag:
Op blz. 30 van het inrichtingsplan schets u de meerkosten met bedragen. De bedragen daargenoemd bij
elkaar opgeteld is € 960.000,- zonder de bouwkundige kosten. U geeft aan een kostenstijging van
€ 1.068.474,- Welke kosten missen op deze pagina?
Antwoord (in te vullen door college):
De losse onderdelen opgeteld op bladzijde 30 geven een totaal van € 960.000. Het verschil tussen deze
€ 960.000 en de € 1.068.474 heeft te maken met prijsstijgingen van installatiecomponenten. Er is niet
beoogd een totaal overzicht van alle separate meerkosten te geven.
Vraag:
Het nieuwe pand voor het Werkleerbedrijf wordt dat gehuurd of gekocht. Als het gekocht wordt wat zijn dan
de daarmee gemoeide kosten.
Antwoord:
Conform eerdere besluitvorming is er een huurcontract getekend. Onderdeel daarvan is een clausule die
bepaalt dat na 5 jaar het pand aangeschaft kan worden tegen getaxeerde waarde, waarvan tweederde deel
van de verbouwingskosten in mindering gebracht mogen worden. Ook kan na 10 jaar het pand aangeschaft
worden tegen de getaxeerde waarde na aftrek van een derde deel van de verbouwingskosten.
Vraag:
Graag ontvangen wij een financieel overzicht waarin duidelijk naar voren komt wat de voor- en nadelen zijn
van de kosten bij huur, koop en nieuwbouw.
Antwoord (in te vullen door college):
Op dit moment is een dergelijk overzicht niet aan de orde, gezien het feit dat het huurcontract reeds
getekend is. Zie ook het vorige antwoord.
Vraag:
Wat zijn de reacties van de raden van de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk over de meerkosten
huisvesting?
Antwoord (in te vullen door college):
In Winterswijk moet behandeling nog plaatsvinden op 10 juni 2021. Op 25 mei is in Oost Gelre de
commissievergadering geweest. Er zijn diverse vragen geweest over de kostenstijging van de verbouwing.
De commissie was tevreden met en heeft begrip voor de beantwoording van de portefeuillehouder, die in
lijn is met de beantwoording van het antwoord op uw bovenstaande vragen. Naar aanleiding van vragen die
gesteld zijn over de adviezen van de Wmo-raad en de cliëntenraden hebben wij deze nog voor u
beschikbaar gesteld. Overigens wordt de reactie van ons college op de adviezen van onze welzijnsraad nog
toegevoegd aan de raadstukken.

Toelichting:
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.
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1 Voorstel en besluit - Jaarstukken 2020 SDOA en programmabegroting 2022 Werkleerbedrijf
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Te nemen besluit
1. Geen zienswijze indienen op de jaarrekening 2020 en de SDOA daarover informeren.
2. Instemmen met de begroting 2022 en de volgende zienswijze naar voren brengen:
Het werkleerbedrijf spant zich maximaal in om de doelstellingen te realiseren binnen de nog
beschikbaar te stellen rijksbudgetten. Het werkleerbedrijf en de gemeenten gaan het gesprek
aan over een strakke uitvoeringsbegroting. Het werkleerbedrijf levert optimale dienstverlening
aan haar klanten en werkt daarbij vanuit de bedoeling. Het werkleerbedrijf zet zich in voor een
duidelijke informatievoorziening en een pro-actieve en ondersteunende dienstverlening aan
gemeenten.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
Op grond van de gemeenschappelijke regeling hebben wij de jaarrekening 2020 SDOA en de
begroting 2022 werkleerbedrijf ontvangen. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld zijn
zienswijze kenbaar te maken. De zienswijze van de gemeenteraad wordt betrokken bij de
besluitvorming door het Algemeen Bestuur SDOA op 2 juli 2021.
De gemeenteraad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van SDOA en kan hierop
invloed uitoefenen door zijn gevoelen mee te geven aan de afgevaardigden in het Algemeen
Bestuur van SDOA.
Argumentatie
1.1 De jaarrekening 2020 Sociale Dienst Oost Achterhoek en de begroting 2022
werkleerbedrijf voldoen aan de eisen gesteld door de Gemeenschappelijke Regeling.
De stukken geven op hoofdlijnen weer hoe de Sociale Dienst Oost Achterhoek de doelstellingen
uit de jaarrekening heeft gerealiseerd en hoe het werkleerbedrijf de doelstellingen uit de
begroting zal realiseren.
1.2 De jaarrekening 2020 sluit met een positief saldo van € 1.171.283,-.
Het resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in de bestuursrapportages in 2020
uitgegaan is van een gemiddeld hogere uitkering dan werkelijk het geval was. Verder laat het
positief resultaat zich verklaren doordat wsw'ers weer sneller aan het werk konden (door snel
getroffen bedrijfsmaatregelen) in de coronacrisis dan vooraf ingeschat werd. Ook is er een
incidentele bate door het terugvloeien van diverse bestemmingsreserves en is er een positief
resultaat op de bijzondere bijstand.
1.3 Het positieve rekeningresultaat bedraagt € 342.000,-.
Dit rekeningresultaat, dat geldt voor de drie gemeenten, wordt op basis van de verdeelsleutel
aan de gemeenten uitgekeerd.
1.4 De accountant heeft voor 2020 een goedkeurend oordeel afgegeven voor de getrouwheid en
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de rechtmatigheid.
Als de jaarstukken ongewijzigd worden vastgesteld kan de accountant een goedkeurend oordeel
afgeven voor de getrouwheid en de rechtmatigheid.
2.1 Met het beschikbaar stellen van de financiële middelen kan het werkleerbedrijf haar taken op
het terrein van werk en inkomen uitvoeren.
Met het beschikbaar stellen van de middelen kan het werkleerbedrijf de aan haar overgedragen
taken en bevoegdheden binnen het kader van de Participatiewet uitvoeren.
2.2 De Participatiewet wordt uitgevoerd binnen de beschikbaar gestelde middelen vanuit het
Rijk.
De financieringssystematiek van de Participatiewet is ingewikkeld en wordt op verschillende
momenten in het jaar met de gemeente gecommuniceerd. Deze zienswijze vraagt aandacht en
urgentie om eventuele tekorten voor de gemeente Berkelland ten opzichte van de te ontvangen
rijksbudgetten te minimaliseren. Wij vragen het werkleerbedrijf een eventuele overschrijding van
het budget in een vroeg stadium te signaleren en hierover te communiceren. Hierbij houden wij
zelf ook een vinger aan de pols. Bij een fors tekort kan gebruik worden gemaakt van de
vangnetregeling van het Ministerie.
2.3 Het werkleerbedrijf kent een dienstverlenende en ondersteunende rol.
Met de zienswijze vragen wij expliciet om een optimale dienstverlening aan onze inwoners met
aandacht voor de werkwijze werken vanuit de bedoeling. Daarnaast vragen wij het nieuwe
werkleerbedrijf om een pro-actieve, ondersteunende houding naar de deelnemende gemeenten
in de gemeenschappelijke regeling.
Kanttekeningen en risico’s
a. De begroting van de Stadsbank Oost Nederland is niet meer opgenomen in de begroting van
het werkleerbedrijf.
Voorheen werd de bijdrage aan de Stadsbank Oost Nederland door de SDOA overgemaakt. Dat
is vanaf 2022 niet meer het geval. Vanaf 2022 loopt deze financieringsstroom rechtstreeks via de
gemeente. Dat betekent dat de begroting van SDOA op dat onderdeel lager is geworden in het
programma ondersteuning.
b. Het budget voor 2022 moet nog definitief vastgesteld worden.
Het voorlopig budget voor 2021 bedraagt op dit moment 7,7 miljoen en wordt in september/
oktober 2022 door het Ministerie SZW definitief bekend gemaakt. Er kan daardoor een groot
verschil ontstaan tussen de benodigde middelen om de dienstverlening van werk en inkomen uit
te voeren en het budget dat wij daarvoor ontvangen van het Ministerie. Het voorlopig budget
2022 is nog niet bekend. Wij gaan er vanuit dat het budget 2022 tenminste gelijk is aan het
budget 2021.
c. De Participatiewet is een regeling met een open einde.
Wanneer een inwoner beroep doet op een inkomensvoorziening op grond van de Participatiewet
en daarvoor in aanmerking komt, wordt overgegaan tot betaling. Bij grote tekorten kan een
gemeente onder voorwaarden in aanmerking komen voor compensatie op grond van de
vangnetuitkering.
Financiën
De jaarrekening sluit met een positief resultaat voor Berkelland van € 1.171.283,-. Dit is al
terugbetaald aan de gemeente.
Het rekeningresultaat van SDOA bedraagt € 342.000,- voor de drie deelnemende gemeenten
samen. Voorgesteld is om dit terug te betalen aan de gemeenten.
Op basis van de begroting werkleerbedrijf voor 2022 wordt van de gemeente Berkelland
gevraagd de volgende bijdrage te leveren:
Programma werk en activering € 4.204.000,Programma inkomen
€ 8.911.000
Programma ondersteuning
€ 1.707.000
Programma overhead en algemene kosten € 1.962.000
Detachering - € 1.266.000
_____________
Totaal bijdrage Berkelland 2022
€ 15.518.000
Deze bijdrage dekken we grotendeels uit de rijksbudgetten. Het BUIG budget betreft de
vergoeding van het Rijk voor de programma kosten Particiatiewet/Ioaw/Ioaz. De overige kosten
dekken we uit de algemene uitkering. Op basis van onze inschattingen zijn deze rijksbudgetten
niet voldoende om alle uitgaven van het werkleerbedrijf voor Berkelland te dekken. Het

verwachte tekort is € 138.063. Dit dekken we ook uit de algemene uitkering. Hiermee houden we
rekening in de perspectiefnota en de meerjarenbegroting.
Verdeelsleutel bedrijfsvoeringskosten
De gemeentelijke bijdragen in de bedrijfsvoeringskosten zijn in de begroting 2022 opgenomen,
rekening houdend met de uitgangspunten zoals geformuleerd in het inrichtingsplan van Samen
aan het stuur.
De uitvoeringskosten van het werkleerbedrijf worden op basis van de verdeelsleutel over de
gemeenten verdeeld. Deze verdeelsleutel wordt jaarlijks bepaald op basis van het totaal aantal
klanten dat het werkleerbedrijf per gemeente bedient op 1 januari van het voorgaande
begrotingsjaar.
Van de uitvoeringskosten per gemeente worden vervolgens vaste bedragen ten laste van het pbudget van de gemeenten gebracht.
In de bestuurlijke besluitvorming rondom Samen het stuur is tussen de gemeenten
overeengekomen dat de gemeente Berkelland in 2022 eenmalig gecompenseerd wordt voor de
wijziging van de verdeelsleutel en de frictiekosten die ontstaan als gevolg van de gewijzigde
afspraken rondom de dienstverlening door de gemeente Berkelland. Deze compensatie bedraagt
60% van het verschil tussen de huidige verdeelsleutels van de SDOA en Werkbaan Oost en de
nieuwe verdeelsleutel van het WLB. Deze compensatie wordt gebaseerd op de werkelijke in
2022 gerealiseerde uitvoeringskosten en bedraagt maximaal € 314.000.
De uitkomst leidt tot de verdeling voor het begrotingsjaar 2022. In de bijlage is de uitkomst in
tabelvorm opgenomen.

VN verdrag rechten van mensen met een beperking
Uitvoering van de Participatiewet draagt er aan bij dat mensen mee kunnen doen in de
samenleving. Inwoners worden zoveel mogelijk geholpen om aan het werk te gaan en/ of
financieel ondersteund.
Communicatie
De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) is opgericht om voor
de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk onder andere de Participatiewet uit te
voeren. De dienstverlening die SDOA biedt richt zich vooral op de ondersteuning van
werkzoekenden bij het vinden van werk, het verstrekken van uitkeringen voor levensonderhoud,
uitvoering van (nieuw) beschut werk, het verstrekken van bijzondere bijstand en de
minimaregeling.
Het werkleerbedrijf gaat vanaf 2022 van start en is een samenvoeging van de huidige
organisaties SDOA en Werkbaan Oost.
Initiatief, participatie en rol gemeente
De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) voert voor de
gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk de Participatiewet uit. De wethouders met de
portefeuille 'sociaal domein' uit het college van burgemeester en wethouders worden
afgevaardigd in het Algemeen Bestuur van SDOA.
Vanaf 2022 wordt de gemeenschappelijke regeling SDOA gewijzigd naar de
gemeenschappelijke regeling werkleerbedrijf. Hierover wordt uw raad separaat om een besluit
gevraagd. De samenstelling van het AB en DB blijft in het werkleerbedrijf hetzelfde.
Planning en evaluatie
De begroting wordt vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 juli 2021. Uw
gemeenteraad wordt gedurende het begrotingsjaar geïnformeerd door middel van een
bestuursrapportage en kwartaalrapportages.
Alternatieven
Uw gemeenteraad kan er voor kiezen om ook op de jaarstukken 2020 SDOA een zienswijze in te
dienen. Wij zijn van mening dat dat niet nodig is, omdat de jaarrekening aan de eisen voldoet en
de accountant voor 2020 een goedkeurend oordeel heeft afgegeven voor de getrouwheid en de
rechtmatigheid.

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering

:

22-06-2021

De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 04-05-2021;
besluit:

1. Geen zienswijze indienen op de jaarrekening 2020 en de SDOA daarover informeren.
2. Instemmen met de begroting 2022 en de volgende zienswijze naar voren brengen:
Het werkleerbedrijf spant zich maximaal in om de doelstellingen te realiseren binnen de nog
beschikbaar te stellen rijksbudgetten. Het werkleerbedrijf levert optimale dienstverlening aan
haar klanten en werkt daarbij vanuit de bedoeling. Het werkleerbedrijf zet zich in voor een
duidelijke informatievoorziening en een pro actieve en ondersteunende dienstverlening aan
gemeenten.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 22-06-2021
de griffier,

de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel
Onderwerp
N.v.t.

:

Jaarstukken 2020 SDOA en programmabegroting 2022 Werkleerbedrijf

1 Jaarstukken Sociale Dienst Oost Achterhoek 2020 (DB 20210325)

Jaarstukken 2020
(JAARVERSLAG EN JAARREKENING)

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Sociale Dienst Oost Achterhoek op 2 juli 2021.
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VOORWOORD
2020 werd plots een heel bijzonder jaar, ook voor de SDOA. De wereld werd getroffen door een pandemie
en dit raakte ook onze uitvoeringspraktijk. Terugkijkend ben ik blij verrast en trots op onze medewerkers.
Zij zijn flexibel gebleken en hebben met elkaar gezorgd dat de dienstverlening, weliswaar anders dan
anders, op peil is gebleven.
Dit geldt ook voor de uitstroom naar werk door het klantmanagement en het aantal plaatsingen dat door
het WSPA is gerealiseerd. Het bijstandsvolume is weliswaar niet gedaald (doelstelling was -2%) maar wel
gelijk gebleven, in tegenstelling tot de landelijke trend (stijging van ruim 2%).
Er is heel veel aandacht en inspanning geweest richting werkgevers en ondernemers voor wie het een
uiterst ingewikkeld jaar is geweest. Nieuwe regelingen zoals de Tozo zorgden voor veel extra aanvragen die
in ons geval niet bij SDOA, maar bij de ROZ terecht kwamen. SDOA heeft met personele inzet fors
ondersteund bij de opgave van de ROZ.
Ook is er veel aandacht besteed aan jongeren. Met name de jongeren die thuis zaten en/of jongeren met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt (of beter andersom: de arbeidsmarkt die een grote afstand heeft tot
deze jongeren). Door Corona zijn ook veel werkende jongeren getroffen en is de verhouding van jongeren
in ons bijstandsvolume aanzienlijk toegenomen.
De uitgaven voor het verstrekken van uitkeringen zijn over het geheel van SDOA in balans met de
budgetten vanuit het Rijk. Tussen onze opdracht gevende gemeenten waren er echter wel verschillen (één
overschot, één in balans en één een tekort). Gezien de gelijke dienstverlening ligt de oorzaak van deze
verschillen met name in onvolkomenheden in het landelijke verdeelmodel van het BUIG-budget.
Afgelopen jaar is de Meedoenapplicatie geïntroduceerd voor de kindregelingen. We hebben daarbij te
maken gehad met enkele aanloopproblemen. Er is fors ingezet om negatieve gevolgen te beperken. Dit
hebben we onder andere gedaan door veel aandacht en ondersteuning te bieden aan de inwoners bij de
nieuwe manier van werken en door leveranciers actief te benaderen om zoveel mogelijk mee te doen.
Daarnaast is samen met de gemeenten succesvol gewerkt aan een omgekeerde verordening binnen het
brede sociale domein. Voor schuldhulpverlening heeft er veel inspanning gezeten in de voorbereiding op de
nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vanaf 2021.
Het aantal bezwaarschriften is afgelopen jaar licht toegenomen. Belangrijke oorzaak is de grote toename
aan aanvragen als gevolg van de invoering van de Tozo, de regeling die ondernemers hielp bij de gevolgen
van de Coronacrisis.
Op het gebied van bedrijfsvoering is er veel aandacht geweest voor de toekomstige huisvesting in
samenwerking met Werkbaan Oost en de gemeenten. Dit heeft geleid tot uitzicht op een adequate
oplossing, centraal gelegen in één gebouw met zeer goede mogelijkheden voor een effectieve en efficiënte
dienstverlening van een nieuw werkleerbedrijf.
Ook is er veel aandacht geweest voor de verdere professionalisering van de medewerkers ten behoeve van
de integrale dienstverlening en de toepassing van het afwegingskader om daarmee te komen tot maatwerk
en een passende dienstverlening aan de inwoners van onze gemeenten. Veel aandacht was er voor het
welzijn van de medewerkers bij de toename van het thuiswerken en het voorkomen van ziekteverzuim. Het
ziekteverzuim was dan ook heel laag in vergelijking met voorgaande jaren en onder het landelijk
gemiddelde.
Groenlo, 25 maart 2021.
Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek,
T.A. Beijer, Directeur
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1. ALGEMEEN
Samenstelling bestuur
Het Algemeen Bestuur bestaat uit leden die door de colleges van de aangesloten gemeenten uit hun
midden worden aangewezen. De colleges wijzen ieder twee leden (en twee plaatsvervangende leden) aan.
De bestuurssamenstelling in 2020 was als volgt:
Algemeen Bestuur:
- Dhr. J.B.M. Hoenderboom, voorzitter (Wethouder gemeente Oost Gelre)
- Mevr. M.H.H. van Haaren (Wethouder gemeente Berkelland)
- Dhr. G.J. Teselink (Wethouder gemeente Berkelland)
- Dhr. K.J.M. Bonsen (Wethouder gemeente Oost Gelre)
- Mevr. E.S.F. Schepers-Janssen (Wethouder gemeente Winterswijk)
- Dhr. Drs. D.W. Aalderink (Wethouder gemeente Winterswijk) (tot en met 11 februari 2020)
- Dhr. H.J. Tannemaat (Wethouder gemeente Winterswijk) (vanaf 20 februari 2020)
Dagelijks Bestuur:
- Dhr. J.B.M. Hoenderboom, voorzitter (Wethouder gemeente Oost Gelre)
- Dhr. G.J. Teselink (Wethouder gemeente Berkelland)
- Dhr. Drs. D.W. Aalderink (Wethouder gemeente Winterswijk) (tot en met 11 februari 2020)
- Dhr. H.J. Tannemaat (Wethouder gemeente Winterswijk) (vanaf 20 februari 2020)
- Dhr. T.A. Beijer, secretaris (Directeur Sociale Dienst Oost Achterhoek)
Begrotings- en rekeningprocedure
De Gemeenschappelijke Regeling voorziet erin dat voorafgaand aan het vaststellen van de begroting, de
eventuele begrotingswijziging(en) en de jaarrekening, de raden van de deelnemende gemeenten wordt
gevraagd om hun zienswijzen in te brengen. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling houdt hier
rekening mee.
Primitieve begroting 2020, wijzigingen 2020 en rekeningresultaat
Op 4 juli 2019 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2020 vastgesteld.
Daarna hebben de volgende begrotingswijzigingen plaatsgevonden:
- effecten eerste bestuursrapportage 2019;
- effecten eerste bestuursrapportage 2020;
- effecten tweede bestuursrapportage 2020.
Daarnaast zijn er administratieve wijzigingen geweest met wijziging van budgetten binnen het betreffende
programma waartoe de betreffende budgetverantwoordelijke zelf bevoegd is. Het rekeningresultaat 2020
bestaat uitsluitend uit het resultaat op de bedrijfsvoering.
De niet-bedrijfsvoeringskosten van de programma’s worden één op één met de gemeenten verrekend.
Verdeelsleutel
De exploitatielasten van de SDOA bestaan uit programmakosten die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de
activiteiten en uitkeringen die de SDOA kent en daarnaast de bedrijfsvoeringskosten, de kosten van de
organisatie voor de uitvoering van de programma’s. De programmakosten worden één op één door de
gemeenten vergoed. De verdeling van de bedrijfsvoeringskosten vindt plaats op basis van de afgesproken
verdeelsleutel. Zie hiervoor de onderstaande tabel.
De verdeelsleutel is in 2020 als volgt:
A. De eerste € 2.500.000 van de begrote bedrijfsvoeringskosten wordt verdeeld op basis van de
historische inbreng van de gemeenten bij de oprichting van de SDOA.
B. Het resterende deel van de begrote bedrijfsvoeringskosten wordt verdeeld op basis van de
verhouding van het aantal klanten dat de SODA bedient op 1 januari van het voorgaande
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begrotingsjaar. Het aantal klanten bestaat hierbij uit zowel de inwoners die afhankelijk zijn van een
bijstandsuitkering als de Wsw-gedetacheerden. Ook worden hieronder de nietuitkeringsgerechtigden die de SDOA begeleidt verstaan, zoals bijvoorbeeld de geplaatsten met
langdurige loonkostensubsidie en vanuit nieuw Beschut Werk.
Van de verdeelde kosten wordt vervolgens een vast bedrag per gemeente ten laste van het
re-integratiebudget gebracht. Het restant is opgenomen als bijdragen gemeenten voor de
uitvoeringskosten van de programma’s.
(x € 1.000)
Verdeling o.b.v.:
A. Historisch aandeel
B. Aantal klanten
Totaal begrote bijdrage
bedrijfsvoeringskosten
Af: Vast bedrag t.l.v.
re-integratiebudget
Bijdragen gemeenten
uitvoeringskosten
programma’s

Berkelland
30,35%
38,57%

36,87%

759
3.722
4.481

Oost Gelre
26,41%
23,64%

24,21%

660
2.282
2.942

Winterswijk
43,24%
37,79%

38,92%

Totaal

1.081
3.648
4.729

2.500
9.652
12.152

240

120

300

660

4.241

2.822

4.429

11.492

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt)
De Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft geen bestuurders of medewerkers die een hogere jaarvergoeding
ontvangen dan de wettelijke norm.
Vorderingen Sociale Zaken
De vorderingen voor debiteuren PW, IOAW, IOAZ en Bbz zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde
onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.
Van de openstaande vorderingen op de balansdatum is een bedrag van € 689.000 opgenomen als reële
vordering (na aftrek van een “voorziening” voor dubieuze vorderingen).
Bij het bepalen van de reële waarde van de vorderingen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Vorderingen met een lopende betalingsregeling:
- Berkelland 28% van de nominale waarde;
- Oost Gelre 50% van de nominale waarde;
- Winterswijk 27% van de nominale waarde;
- Krediethypotheken: 100% nominale waarde.
De waarderingspercentages zijn gebaseerd op de ervaringscijfers per gemeente van de afgelopen 6 jaren.
Het blijkt dat de aard van de vorderingen en het betalingsgedrag per gemeente verschilt waardoor er
verschillende percentages worden toegepast.
Programmaverantwoording 2020
Bij de programma’s wordt onderscheid gemaakt tussen de programmakosten en directe
bedrijfsvoeringskosten. De programmakosten zijn de kosten en baten die rechtstreeks gekoppeld zijn aan
de activiteiten en uitkeringen die de SDOA kent. De directe programmakosten zijn de kosten van de
(externe) organisatie die rechtstreeks betrekking hebben op het betreffende programma.
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Financiële uitkomsten
Het resultaat bestaat alleen uit het resultaat op de uitvoeringsbudgetten van de afzonderlijke
programma’s, c.q. op de bedrijfsvoeringsbudgetten.
Het resultaat op de bedrijfsvoering ofwel het gerealiseerde resultaat 2020 bedraagt een batig saldo van
€ 342.000. De specificatie en toelichting van het gerealiseerde resultaat 2020 treft u aan op pagina 67.
Bestemming voordelig saldo
Wij stellen voor het jaarrekeningresultaat 2020 ter hoogte van € 342.000 als volgt te bestemmen:
Het volledige resultaat ter hoogte van € 342.000 aan te wenden om een bestemmingsreserve Samen aan
het stuur te vormen. Vanuit deze reserve kan een deel van de eenmalige kosten voor de oprichting van het
nieuwe werkleerbedrijf worden bekostigd. Eind 2021 moet de noodzaak en eventuele hoogte van deze
reserve opnieuw worden beoordeeld.
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2. PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING
Het participatiebudget wordt efficiënt ingezet en er wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd. Inwoners
die hulp nodig hebben met het vinden van werk worden door het klantmanagement ondersteund bij het
vinden van werk. Het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSPA) is het aanspreekpunt voor werkgevers in
onze regio voor het oplossen van hun personeelsvraagstukken. Dit voor werkzoekenden uit de
verschillende doelgroepen van de gemeenten en het UWV. De klantmanager begeleidt de personen die
zoeken naar werk en de gedetacheerde Wsw medewerkers. De klantmanager formuleert vóór aanvang van
een traject met de werkzoekende de afgesproken doelstellingen en past zijn begeleiding daarop aan.
2.1

Re-integratie

Iedere uitkeringsgerechtigde in de Participatiewet, met grote voorkeur te bemiddelen naar regulier
werk, waardoor de financiële zelfredzaamheid toeneemt. Indien dit nog niet mogelijk is, dan wordt
de uitkeringsgerechtigde geactiveerd om een maatschappelijke bijdrage te leveren.

Vanuit een inclusieve arbeidsmarktgedachte iedere gedetacheerde medewerker Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) in een zo regulier mogelijke werksetting te plaatsen.
Het plaatsen en begeleiden van medewerkers nieuw Beschut Werk binnen de taakstelling en
geïndiceerde personen op de wachtlijst een alternatief traject aan te bieden ter voorbereiding op het
aanvaarden van een arbeidsovereenkomst nieuw Beschut Werk.

2.1.1

Werken aantrekkelijker maken voor inwoners met beperkingen

Meer mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen. Vertrekpunt vormen de ambities
verwoord in de term “Simpel Switchen” om de overgang van arbeidsmatige dagbesteding naar
(beschut) werk te versoepelen.
In onderstaande tabel wordt de realisatie van de gestelde doelen over Werken aantrekkelijker maken voor
inwoners met beperkingen weergegeven.
Subdoelstelling
1. De middelen uit het
participatiebudget
worden ingezet om de
afstand van de klant tot
de arbeidsmarkt zoveel
en zo snel als mogelijk te
verkleinen

Status

√

Activiteiten

Resultaat

A. Monitoring van invloed
bestandcijfers door Corona

A. Uitkeringsbestand is licht
gestegen met 0,4%.

B. Toeleiding naar regulier werk met
loonkostensubsidie

B. Plaatsingen met
loonkostensubsidie nemen
gestaag toe. Berkelland laat de
grootste stijging zien.

C. Verbeteren klantbeeld door inzet
van Eigen Kracht

C. Eerste ervaringen zijn opgedaan
met diagnose-instrument Eigen
Kracht. Het instrument is in
ontwikkeling.

D. Pilot jobcoaching verlengd in 2020

D. Er zijn 26 jobcoachtrajecten
gestart, waarvan er 11 zijn
afgerond.
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Subdoelstelling

Status

2. Samen met de
ketenpartners van de
SDOA worden er
betaalde werkplekken en
onbetaalde
werkervaringsplekken
gerealiseerd binnen en
buiten het
verzorgingsgebied van
de SDOA
3. Medewerkers met een
Wsw-dienstbetrekking
verrichten
werkzaamheden in een
zo regulier mogelijke
werkomgeving

√

√

Activiteiten

Resultaat

E. Inzet taalmeter in 2020

E. Er is bij 58 inwoners de
taalmeter afgenomen, 26
personen kunnen worden
aangeduid als laaggeletterd.

F. Werkaanvaardingspremie Oost
Gelre

F.

G. Deelname inclusie-agenda
Drempelvrij Winterswijk

G. Gemeente Winterswijk heeft
speerpunten voor haar beleid
geformuleerd.
A. In de Oost-Achterhoek is de pilot
Z-route gestart in november
2020. De West-Achterhoek start
hiermee in januari 2021.

A. Pilot Z-route is regionaal van start
gegaan

B. Deelprojecten Doe-agenda werk
naar werk

B. Verschillende branchegroepen
zijn actief en hebben een
aanbod ontwikkeld.

A. Plaatsingen in coronatijd

A. 60 medewerkers zijn tijdelijk
elders geplaatst.

B. Leegloop uren en
coulanceregeling inleners

B. Voorkomen van beëindiging van
detacheringen ondanks de
Corona gevolgen. Dit heeft wel
geleid tot minder inkomsten.

C. Detacheren Wsw-medewerkers in
een zo regulier mogelijke functie.

4. Er wordt gebruik
gemaakt van de
mogelijkheid van
loonkostensubsidie Wet
sociale werkvoorziening
in het kader van
Begeleid Werken bij een
reguliere werkgever
5. Bevorderen van het
ontwikkelen van lokale
voorzieningen voor
inwoners die
aangewezen zijn op een
(aangepaste) werkplek in
een beschermde
werkomgeving
6. Optimaal bijdragen
aan leren en
ontwikkelen

33 klanten zijn uitgestroomd
naar werk of als zelfstandige,
van hen hebben 16 klanten de
werkaanvaardingspremie
toegekend gekregen.

C. Realisatie van 99 nieuwe Wsw
detacheringen en
10 verlengingen.

√

A. Begeleiden Wsw-ers naar
reguliere functies

A. In totaal waren 30 personen met
een Wsw-indicatie het gehele
jaar werkzaam met een
reguliere arbeidsovereenkomst
bij reguliere bedrijven.

√

A. Lokale werkgevers helpen
passende functies te ontwikkelen

A. Pilot gestart

A. Organisatorische inrichting
Achterhoeks Fonds voor
Talentontwikkeling

A. Beleidsregels vastgesteld en
eerste 15 aanvragen in
behandeling.

Legenda tabel: √= gerealiseerd, →= nog in ontwikkeling, X= niet gerealiseerd
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2.1.2 Toelichting
1. De middelen uit het participatiebudget worden ingezet om de afstand van de klant tot de
arbeidsmarkt zoveel en zo snel als mogelijk te verkleinen
A. Bestandsontwikkeling
In de Tweede Bestuursrapportage 2020 is op basis van ramingen van het Centraal Planbureau en bureau
Berenschot (zie ook paragraaf 3.1.2) de prognose van de bestandsontwikkeling bijgesteld naar een stijging
van 4%. Deze bestandsontwikkeling is het resultaat van in- en volledige uitstroom uit de uitkering. Hierbij
wordt de stand per 31 december 2020 afgezet tegen de eindstand van 2019. Het bestandsvolume is in
2020, tegen de verwachting in, slechts beperkt met 0,4% gestegen.
De overheid heeft meerdere regelingen getroffen om ondernemers die door de pandemie zijn getroffen te
compenseren. Onder andere de regelingen Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo), Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en Tijdelijke Noodmaatregel
Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) zorgen voor behoud van inkomen van ondernemers en
werkgelegenheid van medewerkers.
Na een eventueel ontslag volgt vaak eerst een periode waarin de persoon recht heeft op een WWuitkering. Het aantal WW-uitkeringen is aan het stijgen in ons werkgebied. Dit kan in 2021 mogelijk leiden
tot een hogere instroom in de bijstand.
De totale uitstroom in 2020 bedraagt in totaal 384 personen. Hiervan gingen:
- 20 personen naar een opleiding;
- was er 151 maal sprake van werkaanvaarding in loondienst of als zelfstandig ondernemer;
- zijn er 12 uitkeringen beëindigd na handhaving.
De overige 201 uitkeringsgerechtigden zijn uitgestroomd als gevolg van niet door de SDOA te beïnvloeden
redenen. Denk hierbij aan verhuizing, het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, wijziging in
leefsituatie, overlijden, etc.

Eindstand uitkeringen 2019
Instroom
Uitstroom
Uitkeringen 31 december 2020

Berkelland
547
167
-153
561

Oost Gelre Winterswijk
292
580
78
145
-84
-147
286
578

Totaal
1.419
390
-384
1.425

Verwachting eindstand 2020
Realisatie t/m 31 december 2020

4,0%
2,6%

4,0%
-2,1%

4,0%
-0,3%

4,0%
0,4%

Verwachting eindstand 2020
Realisatie t/m 31 december 2020
Afwijking t.o.v. verwachting

569
561
-8

304
286
-18

603
578
-25

1.476
1.425
-51

Landelijke ontwikkeling (CBS - t/m oktober 2020):

2,7%

Het Werkgevers Servicepunt (het WSPA) is voor een groot deel verantwoordelijk voor het realiseren van de
uitstroom. Zie voor verdere toelichting op de plaatsingen paragraaf 2.3.
B. Toeleiding naar regulier werk met loonkostensubsidie
De afstand tot de arbeidsmarkt van ons klantenbestand wordt groter. Dit betekent onder andere dat het
aantal werkzoekenden dat alleen met inzet van langdurige loonkostensubsidie aan de slag kan gaan,
toeneemt. De langdurige loonkostensubsidies worden betaald uit de Gebundelde (BUIG)-uitkering. De
uitgaven voor de loonkostensubsidies liggen bij de gemeente Oost Gelre en Winterswijk lager dan begroot.
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Het aantal plaatsingen met loonkostensubsidie bij de gemeente Berkelland is hoger, en daardoor liggen de
uitgaven hoger dan in de begroting opgenomen.
Onderstaand overzichten met de plaatsingen met langdurige loonkostensubsidie en de lasten hiervoor.
Plaatsingen met langdurige
Eindstand
Eindstand
Verschil
loonkostensubsidie zonder
2019
2020
aanvullende bijstandsuitkering
Berkelland
83
97
14
Oost Gelre
27
29
2
Winterswijk
44
45
1
Lasten product langdurige
loonkostensubsidie
(x € 1.000)
Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk

Begroting 2020
na wijzigingen

Werkelijke
kosten 2020

Verschil

644
252
357

753
243
335

109
-9
-22

C. Verbeteren klantbeeld door inzet van Eigen Kracht
De SDOA heeft een scala aan instrumenten en methodieken in huis. Deze worden gestroomlijnd ingezet in
één traject. Deze instrumenten zijn o.a. competentiegerichte testen, assertiviteitstraining,
sollicitatietraining en inzet van een arbeidsdeskundige om het arbeidsvermogen te bepalen. De SDOA
heeft in 2020 een proces ontwikkeld waarin klanten beter in beeld worden gebracht. Het proces is Eigen
Kracht genaamd.
De onderdelen van Eigen Kracht zijn onder andere een huisbezoek, de TalentLens en de Melba-methodiek.
Met TalentLens worden prestaties, motivatie en gedrag voorspeld en daarmee de inzetbaarheid van een
klant bepaald. Met de Melba-methodiek kunnen capaciteiten en competenties in kaart gebracht worden.
Eigen Kracht vormt hiermee een modulair traject opgebouwd uit eigen bouwstenen die door verschillende
SDOA-klantmanagers worden uitgevoerd in sterke wisselwerking met de klant. De werkwijze van dit project
‘Eigen Kracht’ is nog in ontwikkeling en zal worden ingebed in het nieuwe werkleerbedrijf.
Het was door de pandemie niet mogelijk om het gehele jaar 2020 groepsgewijs het Eigen Kracht-project
fysiek in te zetten voor uitkeringsgerechtigden die in 2020 voor het eerst in aanmerking kwamen voor een
Participatiewet-uitkering. De instroom in het traject is daardoor enerzijds beperkt gebleven en anderzijds is
er ingezet op een digitale werkwijze. Zodra de mogelijkheden worden verruimd zal Eigen Kracht in volle
omvang, maar ook aangepast met nieuwe (digitale) inzichten, doorstarten. Er zijn afgelopen jaar 29
personen gestart, op dit moment zitten nog 13 personen in traject. Bij 16 personen is het klantbeeld
opgeleverd.
In navolging van het Eigen Kracht traject hebben vier personen nog een vervolgtraject gevolgd, Eigen Kracht
naar werk. Deze trajecten zijn afgerond. Twee van deze personen zijn uitgestroomd naar werk.
D. Pilot jobcoaching stand van zaken
Binnen de pilot jobcoaching worden SDOA-jobcoaches ingezet om werknemers te begeleiden op hun
nieuwe werkplek. Dit is een nieuwe ontwikkeling, omdat de doelgroep met een beperking groter wordt.
Deze doelgroep heeft meer behoefte aan nazorg op de werkplek bij werkaanvaarding. Er zijn
26 jobcoachtrajecten gestart, waarvan inmiddels 11 trajecten zijn afgerond. De trajecten werden succesvol
afgerond: de betrokken werknemers en werkgevers leerden goed op elkaar in te spelen en begeleiding van
de jobcoach was niet meer nodig. De jobcoaches hebben sinds de coronacrisis te maken met een
aangepaste werkwijze. Zij kunnen sindsdien niet meer op de werkplek fysieke begeleiding bieden, maar
voeren gesprekken met werkgever en werknemer digitaal.
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E. Inzet taalmeter in 2020
In 2020 is de SDOA gestart met het afnemen van de taalmeter. Het doel van de taalmeter is het inzichtelijk
maken welke inwoners met het Nederlands als moedertaal laaggeletterd zijn. Door de coronacrisis is de
taalmeter alleen in de maanden januari tot en met maart ingezet. De taalmeter is ingevuld door 58 klanten.
Van hen zijn 26 klanten aangeduid als laaggeletterd. Het daadwerkelijk starten van een taalcursus vindt
plaats op vrijwillige basis en uit de praktijk blijkt dat het taboe op laaggeletterdheid groot is.
De taalmeter is een product van Stichting Lezen en Schrijven. De SDOA heeft de stichting bevraagd of het
mogelijk is om de taalmeter op afstand in te vullen met klanten. De taalmeter bleek hier niet geschikt voor
te zijn. De taalmeter wordt daarom na de coronacrisis weer verder opgepakt.
F. Werkaanvaardingspremie Oost Gelre
In 2020 zijn er 32 klanten uitgestroomd naar werk en is één klant uitgestroomd als zelfstandig ondernemer.
Van hen hebben 16 klanten de eerste tranche á € 500 toegekend gekregen en hebben zeven klanten de
tweede tranche á € 1.000 toegekend gekregen. De overige klanten voldeden niet aan de voorwaarden.
Daarnaast kregen 10 klanten die in 2019 uitstroomden naar werk in 2020 hun tweede tranche á € 1.000
toegekend. Dit maakt dat de totale uitgaven aan de werkaanvaardingspremie in 2020 uitkomen op
€ 25.000. De kosten voor de werkaanvaardingspremie zijn onderdeel van het re-integratiebudget van de
gemeente Oost Gelre.
G. Deelname inclusie-agenda Drempelvrij Winterswijk
In 2020 heeft de SDOA input geleverd in de werkgroep “Werk en Inkomen” aan de inclusie-agenda
“Drempelvrij Winterswijk” van de gemeente Winterswijk. De inclusie-agenda is samen met de inwoners
opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad van Winterswijk.
De door de gemeente Winterswijk gekozen speerpunten zijn:
1. onderzoeken van behoefte voor inloopmogelijkheden/dagbesteding (door de gemeente Winterswijk);
2. onderzoek naar de behoefte van werkgevers die nu nog geen medewerkers met een
arbeidsbelemmering in hun bedrijf (kunnen) laten werken (door het WSPA);
3. het onder de aandacht brengen van regelingen en voorzieningen bij Niet-Uitkeringsontvangers (door de
gemeente Winterswijk).
Het WSPA heeft nauw contact met haar werkgeversnetwerk. In die contacten wordt onder andere
aandacht besteed aan (nieuwe) werkgevers die geen medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in
hun bedrijf hebben werken. Het WSPA weet waar de behoefte en kansen liggen. Zij zetten hun expertise in
om de ondernemer vooruit te helpen en benutten de (eventuele) plaatsingskansen.
Door de pandemie is de focus verbreed tot ook het behouden van werkgelegenheid voor personen met een
arbeidsbelemmering. Het WSPA ondersteunt ondernemers bij het (tijdelijk) herplaatsen van personeel en
hen te wijzen op inkomensondersteunende maatregelen.
2. Samen met de ketenpartners van SDOA worden er betaalde werkplekken en onbetaalde
werkervaringsplekken gerealiseerd binnen en buiten het verzorgingsgebied van de SDOA
A. Pilot Z-route (voor moeilijk leerbare statushouders) gestart in 2020
De regionale thematafel heeft in de zomer van 2020 ingestemd met de pilot Z-route. De pilot Z-route is een
voorbereiding op de zogenoemde Zelfstandigheids-route binnen de nieuwe Wet inburgering. Deze Z-route
is gericht op statushouders die niet het vereiste taalniveau B1 kunnen behalen. Het doel is om hen
zelfredzaam te maken in de Nederlandse maatschappij, door werk en taal te combineren in de praktijk.
Deze pilot wordt uitgevoerd door (onder andere) de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk in
samenwerking met Kringloop Aktief en de SDOA. Vanwege het ontbreken van een locatie van Kringloop
Aktief in de gemeente Berkelland, heeft deze gemeente afgezien van deelname aan de pilot. Van de
doelgroep Z-route wordt verwacht dat zij nog niet (heel) zelfredzaam zijn en daarom wilde gemeente
Berkelland niet dat deze doelgroep zou moeten reizen naar een ander dorp voor deelname aan de pilot Z11

route. De pilot wordt ingezet om ervaring op te doen met de nieuwe manier van inburgering voor
statushouders, die binnen de huidige inburgering zijn ontheven van de inburgeringsplicht. Het gaat hierbij
om statushouders die zich niet kunnen ontwikkelen tot het vereiste taalniveau, dat binnen de huidige
inburgering nog het A2-niveau is. Het uiteindelijke doel is dat deze statushouders naar werk of andere
zinvolle dag-invulling kunnen uitstromen. De pilot startte in november met een (digitale) kick-off
bijeenkomst voor alle deelnemende organisaties.
B. Doe-agenda werk naar werk
De Doe Agenda is een regionaal uitvoeringsplan dat voortkomt uit de landelijke intentieverklaring
Perspectief op Werk, waarbij wordt beoogd om de klanten beter in beeld te krijgen en meer plaatsingen te
realiseren. Dit eerste jaar van de Doe-agenda is gestart met de sectoren Techniek, Zorg, Handel en
Schoonmaak. In de sectorwerkgroepen zijn consulenten en accountmanagers vertegenwoordigd vanuit alle
sociale diensten van de Achterhoek en het UWV. Sinds het najaar is ook een accountmanager van de VNONCW aangesloten. Iedere werkgroep betrekt werkgevers uit de sector en intermediairs. De ontwikkeling en
uitvoering van arrangementen gebeurt in gezamenlijkheid en partnerschap (de sociale diensten, het UWV,
de werkgevers, de intermediairs en het onderwijs).
Binnen de sector handel zijn in nauwe samenwerking met Olympia de volgende resultaten behaald:
• In de zomer zijn drie trainingen uitgevoerd voor transport en logistiek. Regio breed hebben er 23
deelnemers meegedaan. Er zijn inmiddels zes plaatsingen gerealiseerd.
• Sommige deelnemers dienen een vervolgtraject te volgen gericht op het aanleren van
arbeidsvaardigheden of de Nederlandse taal.
• Het project heeft verder als vliegwiel gefungeerd voor plaatsingen in een andere sector.
De opdracht voor de werkgroep techniek zit vooral in het werven en selecteren van werkzoekenden die in
de techniek willen en kunnen werken. Er zijn de volgende deelresultaten behaald:
• Samen met de werkgevers zijn interventies als (modulair) vakonderwijs en taalcoaching ontwikkeld. In
2021 zullen de eerste scholingstrajecten (met werkervaringsplaatsen) worden gestart.
• Er is een oriëntatieprogramma ontwikkeld met werkgevers en onderwijs om kandidaten een beeld te
bieden van de diverse branches afgezet tegen de eigen mogelijkheden.
De werkgroep schoonmaak heeft het meest last van corona-gerelateerde vertraging.
• Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden waaruit blijkt dat de schoonmaaksector vooral behoefte
heeft aan additionele ondersteuning als het gaat om werken met mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
• Er is een oriëntatiedag in voorbereiding. Tijdens deze dag worden kandidaten in contact gebracht met
een aantal werkgevers en worden de diverse werksoorten binnen de schoonmaak geëtaleerd.
De werkgroep zorg richt zich in eerste instantie op een arrangement voor anderstaligen, in eerste instantie
niveau 1 met name huishoudelijke hulp. De resultaten zijn als volgt:
• Samen met het Graafschap College en Vitaal thuiszorg is gewerkt aan een passend scholingsprogramma
t.b.v. werkinhoud, taal en cultuur, de inzet van sleutelpersonen en filmpjes bij het aantrekken van
kandidaten, cultuursensitiviteit op de werkvloer.
Los van de branchegerichte werkgeversbenadering draagt de SDOA binnen de Doe-agenda actief bij aan het
transparant maken van het aanbod aan werkfitte kandidaten. In de Achterhoek zijn diverse programma’s
om de werkfitte werkzoekende in beeld te krijgen en samen met de werkzoekende een pad naar werk op te
zetten en uit te voeren. Zo heeft SDOA het Eigen Kracht programma, de gemeente Bronckhorst de
Werkcarrousel en Laborijn de Werkacademie. De programma’s kennen overeenkomsten en verschillen en
hun eigen competentiesystematiek. Er is bij elkaar in de keuken gekeken om van elkaar te leren.
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3. Medewerkers met een Wsw-dienstbetrekking verrichten werkzaamheden in een zo regulier
mogelijke werkomgeving
A. Plaatsingen in coronatijd
De SDOA volgt bij Wsw-detacheringen de richtlijnen van de overheid. Medewerkers met een verhoogd
risico blijven thuis totdat er - indien mogelijk - aanpassingen zijn gedaan op de werkplek zodat er veilig
gewerkt kan worden. Voor veel medewerkers geldt dat, gelet op de aard van de werkzaamheden,
thuiswerken geen optie is. Daarnaast moesten sommige bedrijven ook meteen (tijdelijk) hun deuren sluiten
waardoor medewerkers niet konden werken.
Het WSPA heeft om die redenen extra inspanningen gedaan om de medewerkers (tijdelijk) te herplaatsen.
Hiermee worden de dagstructuur, arbeidsritme en vaardigheden behouden en blijft het onderhouden van
sociale contacten mogelijk.
Tijdens de eerste lockdown-periode zijn circa 60 SW-medewerkers om deze redenen (tijdelijk) geplaatst
binnen andere bedrijven of moesten zij tijdelijk noodgedwongen thuis blijven omdat zij tot de risicogroep
behoorden. Bij deze herplaatsingen is het - net als regulier - de insteek om de medewerker in een zo
regulier mogelijke werkomgeving snel en veilig te herplaatsen. Hierbij heeft de SDOA zowel een beroep
kunnen doen op reguliere bedrijven, maar ook op tijdelijke werkplekken bij Werkbaan Oost.
Naarmate er meer versoepeling van de coronamaatregelen was en er meer veiligheidsmaatregelen door de
inleners getroffen zijn, zijn geleidelijk de medewerkers weer teruggekeerd naar de oorspronkelijke inlener.
B. Leegloopuren en coulanceregeling inleners
Leegloopuren zijn arbeidsuren van een Wsw-medewerker waarin geen productiviteit geleverd wordt. De
leegloopuren zijn ontstaan in de eerste lock-downperiode. Een deel van de Wsw-medewerkers behoorde
tot de risicogroep en moest noodgedwongen thuis blijven. Daarnaast moest een aantal bedrijven de deuren
sluiten of eerst de nodige aanpassingen doen om de gedetacheerden een veilige werkplek te bieden.
Inmiddels hebben de werkgevers de nodige aanpassingen gedaan en zijn de medewerkers grotendeels
teruggekeerd naar de oorspronkelijke inlener. Het aantal uren dat gedetacheerde Wsw-medewerkers in
een bepaalde periode niet werkzaam konden zijn, kende een sterke piek tijdens en direct na de eerste
lockdown periode. Inmiddels is het aantal leegloopuren fors teruggelopen. Het totaal aantal leegloopuren
is 50.700. Deze leegloopuren leiden tot lagere detacheringsopbrengsten.

Aantal leegloopuren Wsw-gedetacheerden a.g.v. corona

De SDOA heeft met inleners die noodgedwongen (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk hun bedrijfsactiviteiten
moesten beëindigen vanwege overheidsmaatregelen een coulanceregeling afgesproken. Deze regeling is
tevens getroffen met inleners die hun omzet drastisch zagen teruglopen. Het doel was het voorkomen dat
detacheringsovereenkomsten beëindigd werden op economische gronden. De regeling met de inlener
bestaat uit het niet (of slechts gedeeltelijk) kosten in rekening brengen van de gedetacheerde zover er
geen arbeid kan plaatsvinden. Resultaat is dat er geen detacheringsovereenkomsten zijn beëindigd op
economische gronden en dat zodra het kon de medewerkers weer hun werk konden hervatten.
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Omzetderving a.g.v.
leegloopuren Corona

Omzet
derving

(exclusief ziekte uren)
(x € 1.000)

Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk
Totaal

80
118
65
263

4. Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van loonkostensubsidie Wet sociale
werkvoorziening in het kader van Begeleid Werken bij een reguliere werkgever
A. Begeleiden van Wsw-ers naar reguliere functies
Er zijn het gehele jaar 2020 in totaal 30 personen met een Wsw-indicatie werkzaam bij werkgevers met een
reguliere arbeidsovereenkomst. Werkgevers maken gebruik van een loonkostensubsidie als vergoeding en
stimulans om personen met een arbeidsbelemmering op de eigen loonlijst te zetten. Om medewerkers te
stimuleren naar regulier werk is er een terugkeergarantie naar een Wsw-arbeidsovereenkomst. Deze
medewerkers kunnen bij onvrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst en bij niet verwijtbare
gedragingen hiervan gebruik maken. De medewerker kan dan terugkeren naar de vorm van Wswarbeidsovereenkomst die men had.
Gedurende het dienstverband begeleidt de klantmanager de medewerker samen met de werkgever. Indien
nodig kunnen eventuele aandachtspunten snel gezamenlijk opgepakt worden.
5. Bevorderen van het ontwikkelen van lokale voorzieningen voor inwoners die aangewezen zijn op
een (aangepaste) werkplek in een beschermde werkomgeving
A. Lokale werkgevers helpen passende functies te ontwikkelen
Het doel is om Wsw-medewerkers te laten werken op een zo regulier mogelijke functie bij voorkeur in hun
eigen woonplaats. Niet iedereen kan echter gedetacheerd worden vanwege de begeleidingsbehoefte.
Lokale ondernemers bieden - in samenspraak met de accountmanager van het WSPA - aangepaste
werkplekken aan waar men in groepsverband in de eigen woonplaats aan de slag kan. De klantmanagers
blijven de medewerkers begeleiden - samen met de inlener - op de nieuwe werkplek. Voor het geven van
(extra) begeleiding en het doen van noodzakelijke aanpassingen wordt in de vorm van een pilot
onderzocht of het verstrekken van een begeleidingsvergoeding toereikend is.
Aantallen lokaal geplaatste Wsw-medewerkers:
Lokaal geplaatste Wsw-ers
Berkelland
Oost Gelre
in beschutte omgeving
Geplaatst aantal Wsw-ers
29
Aantal bedrijven
6
-

Winterswijk

Totaal

9
2

38
8

Er zijn bij Oost Gelre alleen bij Werkbaan Oost lokale plaatsingen, deze medewerkers worden door
Werkbaan Oost begeleid en vallen buiten de scope van de SDOA.
De middelen uit het participatiebudget worden ingezet om de afstand van de klant tot de arbeidsmarkt
6. Optimaal bijdragen aan leren en ontwikkelen
A. Organisatorische inrichting Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling
Op initiatief van de samenwerkende partijen op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt in de regio
Achterhoek (VNO NCW, vakbonden, onderwijs, UWV en gemeenten) komen er tot en met 2023
scholingsvouchers beschikbaar voor werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden die zich willen om-, her- of
bijscholen. De vouchers kunnen gebruikt worden voor verdere ontwikkeling binnen het eigen vakgebied,
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maar bieden ook de mogelijkheid aan inwoners om zichzelf klaar te stomen voor een ander beroep. Het
Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling is bedoeld als vangnet. Dit betekent dat bij elke aanvraag
wordt nagegaan of voorliggende voorzieningen optimaal zijn benut.
De gemeente Doetinchem treedt als centrumgemeente binnen de arbeidsmarktregio Achterhoek op als
penvoerder en is daarmee verantwoordelijk voor de afgifte van beschikkingen. Er zijn beleidsregels
vastgesteld en ultimo december 2020 waren er 15 aanvragen binnengekomen. Per 1 februari 2021 treedt
het fonds naar buiten en moet de organisatie ‘staan’. De voorbereidingen hiertoe zijn gestart in het najaar
van 2020.
2.2

Nieuw Beschut Werk

Het plaatsen van geïndiceerde personen nieuw Beschut Werk op een zo regulier mogelijke werkplek
op een passende functie, zolang het maximum van de taakstelling nog niet bereikt is.
In onderstaande tabel wordt de realisatie van de gestelde doelen over Nieuw beschut werk weergegeven.
Subdoelstelling

Status

1. Aanbieden van
arbeidsovereenkomsten
nieuw Beschut Werk aan
geïndiceerde personen
binnen de taakstelling

2. Het plaatsen en
begeleiden van personen
nieuw Beschut Werk

√
√

Activiteiten

Resultaat

A. Geïndiceerde personen een
arbeidsovereenkomst aanbieden

A. 14 nieuwe dienstverbanden in
2020.

B. Laatste plaatsingsbonussen 2019
uitgekeerd aan gemeenten

B. De gemeenten hebben in totaal
circa € 153.000 bonusgelden
ontvangen.

A. Passend werk aanbieden en
intensieve begeleiding geven

A. Per eind 2020 32 medewerkers in
dienst en 10 geïndiceerden in
voortraject.

Legenda tabel: √= gerealiseerd, →= nog in ontwikkeling, X= niet gerealiseerd

2.2.1

Toelichting

1. Aanbieden van arbeidsovereenkomsten nieuw Beschut Werk aan geïndiceerde personen
binnen de taakstelling

A. Geïndiceerde personen een arbeidsovereenkomst aanbieden
Personen met een grote begeleidingsbehoefte en een beperkt arbeidsvermogen kunnen zichzelf
aanmelden bij het UWV voor een advies nieuw Beschut Werk. Het UWV adviseert aan de SDOA om wel of
geen indicatie af te geven voor nieuw Beschut Werk. Een negatief advies wordt afgegeven als een persoon
geen arbeidsvermogen heeft, er volgt dan een verwijzing naar de dagbesteding. Wanneer verwacht wordt
dat een persoon een reguliere functie kan vervullen dan volgt eveneens een negatief advies met verwijzing
naar registratie in het doelgroepenregister.
Bij een positief advies van het UWV geeft de SDOA een indicatie af. Bij voldoende ruimte binnen de
taakstelling zal in beginsel aan de geïndiceerde kandidaat een arbeidsovereenkomst worden aangeboden
door de SDOA, via dochteronderneming Slinge Werkt! B.V.. Voordat een arbeidsovereenkomst wordt
aangeboden vindt er vaak een voortraject plaats. Zo kan de geïndiceerde inwoner wennen aan nieuwe
indrukken, het aantal werkuren, leren (zelfstandig) te reizen en een balans vinden in de combinatie werk en
privé (o.a. het inregelen van afspraken met mogelijke hulpverleningsinstanties).

15

Onderstaand een overzicht met de nieuw afgegeven indicaties voor nieuw Beschut werk, gevolgd door de
tabel waarin het verloop van de dienstverbanden wordt weergegeven en de realisatiecijfers.
Afgegeven
indicaties nieuw
Beschut Werk
Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk
Totaal
Dienstverbanden
en realisatie
taakstelling nieuw
Beschut Werk
Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk
Totaal

2020

2019

7
5
6
18

7
3
5
15
Dienstverbanden
(personen)

Realisatie / taakstelling
(FTE=31 uur)

31-12
2019

In
dienst

Uit
dienst

31-12
2020

Realisatie

Taakstelling

Verschil

10
4
6
20

7
4
3
14

-1
0
-1
-2

16
8
8
32

11,7
4,3
4,8
20,8

16,0
9,0
10,0
35,0

-4,3
-4,7
-5,2
-14,2

De taakstelling voor nieuw Beschut werk wordt uitgedrukt in fte’s, waarbij deze fte’s een werkweek van 31
uur per week beslaan. In 2020 was de taakstelling afdoende om aan geïndiceerde inwoners een
dienstverband aan te bieden.
B. Laatste bonussen nieuw Beschut Werk uitgekeerd aan de gemeenten
Door de Rijksoverheid is voor de periode 2015-2019 een tijdelijke bonus van € 3.000 per beschutte
werkplek per jaar beschikbaar gesteld om Beschut Werk te stimuleren. In 2020 is deze bonus voor de
laatste maal toegekend, op basis van de realisatie in 2019.
Er wordt een bonus toegekend voor de nieuw gerealiseerde plekken in een jaar en voor de plekken die in
dat jaar zijn voortgezet. Over 2019 is de landelijke taakstelling niet behaald. Er is er dan ook sprake van
onderuitputting van de gereserveerde middelen. Dit landelijke overschot is in 2020 over de gemeenten
verdeeld op basis van de realisatiecijfers. De bonusbijdragen zijn in 2020 door het Rijk uitgekeerd aan de
gemeenten.
Bonus uitkeringen
nieuw Beschut
Werk
(x € 1.000)
Totaal landelijk
Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk

Verdeling
Creatie Continuerings- Totale bonus
restant
bonus
bonus
realisatie bonusmiddelen
5.487
21
15
12

7.257
15
6
6

12.744
36
21
18

16

13.256
37
22
19

Totaal inclusief
verdeling restant
26.000
73
43
37

2. Het plaatsen en begeleiden van personen nieuw Beschut Werk
A. Passend werk aanbieden en intensieve begeleiding geven
Op basis van het uitgebreide advies van het UWV en een integrale intake door de klantmanager wordt met
de klant overlegd wat passend werk kan zijn en welke taken daarbij horen. Uitgangspunt is om de
potentiële medewerker in een zo regulier mogelijke setting te plaatsen in zijn eigen woonomgeving.
Door de accountmanager van het WSPA wordt binnen het lokale bedrijvennetwerk gekeken welke
werktaken waar verricht kunnen worden en welke mate van begeleiding hierbij kan worden gegeven.
Hierover worden vooraf en samen met de klant in het kennismakingsgesprek afspraken gemaakt met de
begeleiders op de (nieuwe) werkplek. Soms start de persoon op basis van een voortraject op een
werkervaringsplaats om aan concrete doelen te werken, of wordt op basis van eerdere positieve ervaringen
en inschatting van de klantmanager een arbeidsovereenkomst via Slinge Werkt B.V! aangeboden.
Afhankelijk van de persoon wordt vaak een jobcoach ingezet om de persoon op de nieuwe werkplek (naast
de inzet van het bedrijf) te begeleiden. De klantmanager staat in nauw contact met de jobcoach en krijgt
een goed beeld hoe de persoon in de praktijk functioneert. Soms wordt een arbeidsdeskundige van de
SDOA ingeschakeld om te adviseren over aanpassingen op de werkplek. Na drie maanden vindt er een
loonwaardemeting plaats. Hieruit kunnen nieuwe leerdoelen opgesteld worden voor het trajectplan om de
ontwikkeling te monitoren.
Na plaatsing blijft de klantmanager in contact met de medewerker. De begeleidingsbehoefte van de
medewerker is hierin leidend. Waarbij het soms noodzakelijk is dat de klantmanager in de eerste week
dagelijks de routeverkenning doet. Maar er zijn ook meer zelfstandige medewerkers die deze intensieve
begeleiding minder nodig hebben.
De 32 per eind december 2020 geplaatste medewerkers zijn o.a. werkzaam in supermarkten,
kringloopbedrijven, Lijstenmakerij, Werkbaan Oost, een gemeente, campings en een lunchroom.
2.3

Werkgevers Service Punt Achterhoek (WSPA)

Het WSPA is hét aanspreekpunt en partner voor werkgevers in onze regio voor het oplossen van hun
personeelsvraagstukken met de inzet van werkzoekenden uit de doelgroepen van gemeenten en UWV.
Het WSPA is er voor de inwoners van de Achterhoek om hen te ondersteunen bij het vinden en
behouden van werk.
In onderstaande tabel wordt de realisatie van de gestelde doelen over WSPA weergegeven.
Subdoelstelling
1. Alle
werkgeverscontacten
voor de doelgroepen
lopen via het WSPA

2. Het WSPA bedient de
volledige doelgroepen van
gemeenten en UWV
3. Uniforme
dienstverlening aan
werkgevers Achterhoek
breed

Status

√

√

Activiteiten

Resultaat

A. Contacten met werkgevers over
vraag en aanbod en informatie
uitwisseling over thema arbeid/
ondersteunende
noodmaatregelen van de
Rijksoverheid.
A. Volgens target (opgesteld nov.
2019) plaatsen van de
doelgroepen
A. Wijzigingen Besluit SUWI
samenwerking versterken

A. Goed beeld van de behoefte van
de ondernemer en toekomstige
ontwikkelingen.
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A. 92% target gehaald: 357
personen geplaatst op betaalde
banen (doel 390).
A. Werving en selectie programmacoördinator arbeidsmarkt.

Subdoelstelling

Status

4. Om de bemiddeling
tussen werkgevers en
werkzoekenden te
optimaliseren maken alle
partijen gebruik van
uitwisselbare
(informatie)systemen of 1
systeem

Activiteiten

Resultaat

A. Regionale afspraken aanleveren
profielen aan UWV – kandidaten
banenafspraak in de applicatie
“kandidaat-verkenner”

A. Er vindt een periodieke
uitwisseling plaats van
klantprofielen naar de Sonar
applicatie van het UWV voor
kandidaten met een indicatie
banenafspraak.

B.

B.

Regionale verkenning uitwisseling
klantprofielen

Regionaal wordt onderzocht op
welke wijze klantprofielen van
werkfitte kandidaten beschikbaar
kunnen worden gesteld in Sonar.
Legenda tabel: √= gerealiseerd, →= nog in ontwikkeling, X= niet gerealiseerd

2.3.1 Toelichting
1. Alle werkgeverscontacten voor de doelgroepen lopen via het WSPA
A. Contacten met werkgevers over vraag en aanbod en informatie-uitwisseling over thema arbeid/
ondersteunende noodmaatregelen van de Rijksoverheid
De reguliere contacten tussen werkgevers en het WSPA bestaan onder andere uit het voeren van
gesprekken over vacatures, sollicitanten voorstellen, bedrijfsbezoeken doen, meedenken over het passend
maken van functies voor doelgroepen (jobcarving), bij reorganisaties herplaatsing van boventallig
personeel en het adviseren over personele vraagstukken, bijvoorbeeld contractverlening in het kader van
de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).
De fysieke bezoeken zijn vanaf maart 2020 onwenselijk dus een deel van de activiteiten vond digitaal
plaats. Tevens kwam er een uitbreiding op de taken: zo zijn alle werkgevers telefonisch benaderd om hen
te wijzen op het Noodpakket met financiële regelingen voor werkgevers van de overheid en hen te vragen
of deze bij hen bekend en duidelijk is. Ook is bij werkgevers de behoefte uitgevraagd of het WSPA hen kon
ondersteunen bij vragen op personeelsgebied. Zo zagen enkele werkgevers door hun omzetdaling een
personeelsoverschot (o.a. horeca- en evenementenbranche) terwijl andere werkgevers juist een groeiende
behoefte aan meer personeel hadden (logistiek en zorg). Uit deze behoeften zijn diverse vervolggesprekken
gepland die in de reguliere bedrijfsactiviteiten van het WSPA verder zijn voorgezet.
2. Het WSPA bedient de volledige doelgroepen van gemeenten en UWV
A. Volgens target plaatsen van de doelgroepen
Voor de brede doelgroep van werkzoekenden benadert het WSPA rechtstreeks de ondernemers en
maatschappelijke organisaties om werkplekken te vinden voor (kwetsbare) personen. Het doel is dat
werkzoekenden zo snel mogelijk naar betaald werk gaan waarmee zij uitkeringsonafhankelijk worden.
Plaatsingen betaald werk
WSPA (locatie Oost)
per doelgroep
Participatiewet
Wsw-detacheringen
Nieuw Beschut Werk
Nuo
(niet uitkeringsontvangers)
UWV:
WGA/WIA/WAO/Wajong/WW
Totaal

Aantal
1e halfjaar
2020
73
80
8
25

Aantal
2e halfjaar
2020
73
19
10
11

Totaal
2020

24

34

58

210

147

357

18

146
99
18
36

Er is een bewuste keuze gemaakt de target die reeds voor de uitbraak van de pandemie was gesteld, niet
bij te stellen. Dit om de ambitie en de doorzettingskracht van het WSPA te onderstrepen.
Het beoogde doel was om 390 plaatsingen te realiseren, hetgeen feitelijk met een score van 92% niet
gehaald is. De afnemende vraag naar personeel door werkgevers en het moeilijker kunnen creëren van
aangepaste werkplekken voor de (kwetsbare) doelgroep als gevolg van coronamaatregelen was hier debet
aan. Op openstaande vacatures is vaak sprake van een mismatch van de vraag naar gekwalificeerd
personeel en de beschikbare kandidaten.
Naast de bovenstaande 357 personen die betaald werk hebben gekregen zijn daarnaast gerealiseerd:
- 109 werkervaringsplaatsen (plaatsingen om arbeidsvaardigheden op te doen);
- 32 proefplaatsingen (plaatsing op baan echter niet geleid tot betaald werk);
- 10 verlengingen Wsw-detachering (Wsw-medewerkers bij reguliere bedrijven);
- 42 plaatsingen van Wsw-ers naar Werkbaan Oost (ex- gedetacheerde Wsw-ers) vanwege in de
persoon gelegen factoren.
3. Uniforme dienstverlening aan werkgevers Achterhoekbreed
A. Wijzigingen Besluit SUWI moet samenwerking versterken
Met ingang van 1 januari 2021 wordt een aantal wijzigingen aangebracht in het Besluit SUWI. Hiermee
wordt de samenwerking tussen het UWV en de gemeenten in de arbeidsmarktregio in het algemeen en in
het bijzonder vanuit het publiek werkgeversservicepunt van UWV en gemeenten verduidelijkt. De
centrumgemeente krijgt een grotere rol in de facilitering.
Per januari 2021 wordt er via de centrumgemeente een programmacoördinator arbeidsmarkt aangesteld
voor gemeenten en UWV in arbeidsmarktregio Achterhoek om deze wijzigingen in gang te zetten.
4. Om de bemiddeling tussen werkgevers en werkzoekenden te optimaliseren maken alle partijen
gebruik van uitwisselbare (informatie)systemen of 1 systeem
A. Regionale afspraken aanleveren profielen aan UWV – kandidaten banenafspraak in de applicatie
“kandidaat-verkenner”
In 2020 heeft de SDOA conform regionale afspraken periodiek klantprofielen aangeleverd bij het UWV voor
klanten met de indicatie voor de Banenafspraak. De kandidatenverkenner banenafspraak is een hulpmiddel
voor werkgevers. Het geeft hen een beeld van de mensen die voor de banenafspraak in aanmerking komen,
zoals het opleidingsniveau. Een werkgever kan in de kandidaat-verkenner banenafspraak ook anonieme
profielen van kandidaten bekijken en hierover in contact treden met het WSPA.
B. Regionale verkenning uitwisseling klantprofielen
Regionaal wordt in samenwerking met UWV en Laborijn onderzocht op welke wijze klantprofielen van
werkfitte kandidaten beschikbaar kunnen worden gesteld in Sonar van het UWV.
2.4

Lokaal en wijkgericht werken

Door lokaal en wijkgericht te werken wordt de dienstverlening zo dicht als mogelijk bij de inwoner
georganiseerd met als doel om de participatie van de inwoner te verbeteren.
In onderstaande tabel wordt de realisatie van de gestelde doelen over Lokaal en wijkgericht werken
weergegeven.
Subdoelstelling
1. De resultaten van de
eenjarige pilot lokaal en
wijkgericht werken, om de
dienstverlening dichtbij
inwoners en laagdrempelig

Status

√

Activiteiten

Resultaat

A. Evaluatie in Q1

A. Pilot gecontinueerd, bevindingen
zijn meegenomen in uitwerking
dienstverleningsconcept.
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Subdoelstelling

Status

te organiseren, worden
geëvalueerd. Bij een
positief resultaat wordt de
pilot gecontinueerd en
mogelijk uitgebreid
2. Het netwerk is voor elke
inwoner en elke
ketenpartner inzichtelijk
3. De ketenpartners zijn op
de hoogte van de AVGeisen en houden zich
hieraan

√
√

Activiteiten

Resultaat

A. Multidisciplinaire overleggen
rondom domeinoverstijgende
casuïstiek
A. Handreiking gegevensverwerking
sociaal domein is gedeeld en er
worden interne controles
uitgevoerd gericht op naleving.

A. Integrale samenwerking binnen
de sociale teams is verstevigd.

A. Professionals zijn op de hoogte
van begrippen als doelbinding,
het noodzakelijkheidsvereiste,
proportionaliteit en
subsidiariteit, en wat dat
concreet betekent bij het
verwerken van
persoonsgegevens voor de
toeleiding naar voorzieningen in
het sociaal domein.
Legenda tabel: √= gerealiseerd, →= nog in ontwikkeling, X= niet gerealiseerd

2.4.1 Toelichting
1. De resultaten van de eenjarige pilot lokaal en wijkgericht werken, om de dienstverlening dichtbij
inwoners en laagdrempelig te organiseren, worden geëvalueerd.
A. Evaluatie in Q1
In maart 2019 is de pilot lokaal en wijkgericht van start gegaan. De pilot is in het eerste kwartaal van 2020
geëvalueerd. De pilot bestond uit twee opdrachten:
• De klanten die zijn ingedeeld in de categorie meedoen actief te benaderen met het doel hen sociaal te
activeren.
• In de gemeenten een inkomensconsulent, een klantmanager meedoen en een klantmanager
statushouders structureel aanwezig te laten zijn binnen de lokale sociale teams. Voor de gemeente
Berkelland aangevuld met een regisseur statushouders.
Na één jaar is de pilot geëvalueerd aan de hand van evaluatiegesprekken, een enquête en bestandscijfers.
Het resultaat is overwegend positief.
Regelmatig komt het voor dat klanten zowel in beeld zijn bij de SDOA vanuit de Participatiewet, als bij het
sociaal team via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De inzet van deze ondersteuning heeft als
gezamenlijk doel: meedoen in de maatschappij, ook wel sociale activering genoemd. Voorafgaand aan de
pilot was de dienstverlening voor de meedoenklanten minimaal. Er werd alleen voorzien in de
inkomensbehoefte (verstrekken van een uitkering, bijzondere bijstand en minimaregelingen). De nadruk
heeft in het eerste jaar gelegen op het in beeld brengen van deze klanten.
Ten aanzien van de aanwezigheid van de medewerkers van de SDOA binnen de sociale teams lag de focus
op de praktijk. Er is geëxperimenteerd met het integraal samenwerken rondom een casus. Om het lokaal en
wijkgericht werken nog verder te ontwikkelen, is in de doorontwikkeling meer aandacht besteed aan het
werken vanuit de bedoeling bij het sociaal domein grensoverschrijdend werken (zie ook de verordening
sociaal domein). Naar aanleiding van de evaluatie is door het Dagelijks Bestuur in februari 2020 besloten
om deze werkwijze voort te zetten en verder door te ontwikkelen. De opgedane ervaringen binnen lokaal
en wijkgericht werken zijn meegenomen in het dienstverleningsconcept van de bestuursopdracht Samen
aan het stuur.
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2. Het netwerk is voor elke inwoner en elke ketenpartner inzichtelijk
A. Multidisciplinaire overleggen rondom domein overstijgende casuïstiek.
Uit de evaluatie in Q1 van 2020 bleek dat medewerkers van de SDOA en de medewerkers van het sociaal
team elkaar beter weten te vinden door frequente aanwezigheid binnen het sociaal team. De lijnen zijn
korter en de samenwerking is intensiever.
Er is geïnvesteerd in het versterken van de verbindingen, het elkaar weten te vinden, het creëren van
inzicht en begrip, het herkennen en erkennen van elkaars expertise. Casussen worden integraal opgepakt
en besproken in multidisciplinaire overleggen. Sinds de coronapandemie is dit zoveel als mogelijk binnen de
richtlijnen van de overheid gecontinueerd.
3. De ketenpartners zijn op de hoogte van de AVG eisen en houden zich hieraan
A. Handreiking gegevensverwerking sociaal domein is gedeeld en er worden interne controles
uitgevoerd gericht op naleving
Eén van de belangrijkste doelen van de decentralisatie van verschillende taken naar de gemeenten per
2015 is om inwoners passende ondersteuning te kunnen bieden bij het vergroten van zelfredzaamheid en
participatie. Dat wil zeggen: niet het verstrekken van voorzieningen staat voorop maar de
ondersteuningsbehoefte van de inwoner. Dit vraagt van de gemeente een brede blik op de persoonlijke
omstandigheden van de inwoner en betekent daar waar nodig ook een integrale ondersteuning over
meerdere domeinen heen. Om die reden is eind 2020 het wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek
sociaal domein in behandeling genomen dat de volgende zaken beoogt:
•

•
•
•

Een beter juridisch kader en duidelijke grondslag conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) te creëren voor de gegevensverwerking die nodig is om te
komen tot een integrale aanpak en samenwerking tussen partijen uit het sociaal, zorg- en
veiligheidsdomein bij meervoudige problematiek, in situaties waar de problematiek van de inwoner
daar om vraagt;
De uitvoeringspraktijk meer duidelijkheid te bieden over de mogelijkheden en
randvoorwaarden voor uitwisseling van persoonsgegevens bij samenwerking in een
specifieke casus;
De inwoner meer duidelijkheid te geven over de verantwoordelijkheid voor deze
gegevensverwerkingen en waarborgen te bieden tegen een onnodige verspreiding of
verzameling van zijn of haar persoonsgegevens;
Een goede borging te bewerkstelligen voor de gegevensverwerking door de regionale
meldpunten voor niet-acute zorg.

Het wetsvoorstel zal in februari 2021 ter advisering naar de Raad van State worden gestuurd. Naar
verwachting zal deze wetgeving begin 2022 in werking treden.
De Informatiebeveiligingsdienst (onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft in 2020
een handreiking over gegevensverwerking in het sociaal domein gedeeld. Hierin wordt aangegeven hoe er
met gegevens om moet worden gegaan binnen het sociaal domein, totdat de nieuwe wetgeving zijn intrede
doet. Binnen de SDOA is deze handreiking gedeeld met de medewerkers via intranet en mail. Via interne
controles toetst de SDOA de naleving hiervan.
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2.5 Jongeren
Actieplan Achterhoekse jongeren: De Achterhoekse gemeenten en de sociale diensten SDOA en
Laborijn hebben samen met het WSPA, UWV, RMC en de scholen (mbo, praktijkonderwijs en
voortgezet speciaal onderwijs) een regionaal actieplan Achterhoekse jongeren opgesteld. Het doel is
om via een structurele, gezamenlijke aanpak de jongeren te ondersteunen naar school, werk of een
zinvolle dag invulling.
In onderstaande tabel wordt de realisatie van de gestelde doelen over jongeren weergegeven.
Subdoelstelling
1. Jongeren die thuis
zitten in kaart brengen
en daar passende
ondersteuning op
inzetten.

Status

√

Activiteiten

Resultaat

A. Door middel van het
bankzittersproject werden
jongeren die thuis zitten in kaart
gebracht en kregen zij een
passend hulpaanbod aangeboden

A. Naar behoefte krijgen de
jongeren passende
ondersteuning. In 2020 is dit
meer digitaal gebeurd omdat
huisbezoeken niet plaats konden
vinden.
A. Alle jongeren zijn in beeld per
gemeente. Wanneer er nieuwe
jongeren op de lijst komen
worden zij besproken binnen de
sluitende aanpak voor jongeren.

2. In samenwerking met
A. Het bankzittersproject is in 2020
de gemeenten een
verder ontwikkeld door per
sluitende aanpak
gemeente, gezamenlijk met de
realiseren voor
sociale teams, een sluitende
jongeren met een
aanpak te ontwikkelen voor
afstand tot de
jongeren.
maatschappij en daarbij
ook de arbeidsmarkt.
Legenda tabel: √= gerealiseerd, →= nog in ontwikkeling, X= niet gerealiseerd

√

2.5.1 Toelichting
1. Jongeren die thuis zitten in kaart brengen en daar passende ondersteuning op inzetten.
A. Door middel van het bankzittersproject werden jongeren die thuis zitten in kaart gebracht en kregen
zij een passend hulpaanbod aangeboden.
Binnen het bankzittersproject bespreken medewerkers van de SDOA, het Regionaal Meld- en
Coördinatiepunt (RMC) en de sociale teams een lijst met schoolverlaters die nog geen startkwalificatie of
werk hebben. Normaliter gaat een van de medewerkers op huisbezoek om te vragen aan jongeren of zij
behoefte hebben aan passende ondersteuning. In corona-tijd is dit veelal digitaal gebeurd, omdat
huisbezoeken niet konden plaatsvinden.
2. In samenwerking met de gemeenten een sluitende aanpak realiseren voor jongeren met een
afstand tot de maatschappij en daarbij ook de arbeidsmarkt.
A. Het bankzittersproject is in 2020 verder ontwikkeld door per gemeente, gezamenlijk met de sociale
teams, een sluitende aanpak te ontwikkelen voor jongeren.
In 2020 is het bankzittersproject verder uitgebreid. Voorheen overlegden voornamelijk SDOA (Jouw Unit)
en het RMC met elkaar over de lijst met jongeren. In 2020 is er een structuur opgericht per gemeente
waarbij het sociaal wijkteam ook aansluit. Hierdoor is er een sluitende aanpak gerealiseerd voor jongeren
met een afstand tot de maatschappij en de arbeidsmarkt. In deze overleggen worden de jongeren die geen
startkwalificatie, geen werk hebben of geen studie volgen besproken. Hierbij wordt bekeken of de jongere
bekend is bij een van de organisaties. Wanneer een jongere nog niet in beeld is wordt er contact gezocht
met de jongere om te peilen of hij behoefte heeft aan ondersteuning.
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2.6 Wat heeft het gekost?
Programma
Werk en Activering
(x € 1.000)
Baten
Lasten
Resultaat baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Gerealiseerd resultaat

Begroting
primitief

Begroting
na wijzigingen

Rekening
2020

Afwijking

12.125
11.465
660
0
0
660

11.758
11.098
660
0
0
660

11.751
10.795
956
0
0
956

-7
-303
296
0
0
296

De detacheringsopbrengsten voor de Wsw-gedetacheerden die de SDOA aan inleners in rekening brengt,
worden één op één doorbetaald aan de gemeenten en ook aan Laborijn en SWB. Dit leidt dan ook niet tot
resultaten binnen het programma. De inkomsten vanuit deze detacheringen liggen in totaliteit € 53.000
lager dan begroot.
De uitgaven voor de langdurige loonkostensubsidies liggen € 78.000 hoger dan begroot, zoals reeds
toegelicht in paragraaf 2.1.2. Met name het aantal plaatsingen van klanten uit Berkelland nam sterker toe
dan verwacht. Deze loonkostensubsidies worden afgerekend met de gemeenten en deze komen ten laste
van de Gebundelde uitkering (BUIG). Voor de rekening van de SDOA levert dit geen resultaat op.
In de begroting is rekening gehouden met een resultaat van € 660.000. Dit is het vaste deel van de totale
uitvoeringskosten van de SDOA welke door de gemeenten ten laste van het re-integratiebudget wordt
gebracht.
Het resultaat van programma Werk & Activering is het gevolg van lagere personeelskosten door een lagere
personele bezetting.
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3. PROGRAMMA INKOMEN
“De SDOA helpt inwoners die – tijdelijk – niet genoeg geld hebben om van te leven door het verstrekken
van financiële bijstand.” Inwoners worden op een rechtmatige en snelle manier van een (tijdelijk) inkomen
of een inkomensaanvulling voorzien. Afhankelijk van leeftijd en voorafgaande inkomensbron wordt er een
uitkering verstrekt vanuit één van de onderstaande wetten:
• Participatiewet;
• Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
• Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
• Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004.
3.1 Inkomenswaarborg
Het bieden van een tijdelijke inkomensvoorziening aan inwoners die dit nodig hebben met als doel de
inwoners meer te laten participeren binnen de maatschappij. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid
vergroot en de afhankelijkheid van een uitkering of aanvullende inkomensondersteuning verkleind.
3.1.1 Inkomenswaarborg (Participatiewet, IOAW en IOAZ)
De financiële zelfstandigheid van uitkeringsgerechtigden bevorderen en de uitkeringsafhankelijkheid
verkleinen.
Subdoelstelling

Status

Activiteiten

Resultaat

1. Het aantal
A. Bijstelling prognose
A. Beperkte toename
uitkeringsgerechtigden
bestandsontwikkeling in Tweede
uitkeringsbestand met 0,4%.
per ultimo 2020 ligt 2%
Bestuursrapportage als gevolg
lager dan de eindstand
van de coronapandemie
2019
2. De aanvragen
A. Intakeproces herzien en
A. Doorlooptijd verkort van 25 naar
levensonderhoud worden
aanscherpen monitoring
15 kalenderdagen.
tijdig en binnen de
wettelijke termijnen
afgehandeld
Legenda tabel: √= gerealiseerd, →= nog in ontwikkeling, X= niet gerealiseerd

X
√

3.1.2 Toelichting
1. Het aantal uitkeringsgerechtigden per ultimo 2020 ligt 2% lager dan de eindstand 2019
A. Bijstelling prognose bestandsontwikkeling in Tweede Bestuursrapportage als gevolg van de
coronapandemie
Het Centraal Planbureau heeft in de juniraming ruim aandacht besteed aan de huidige economische
situatie en heeft naast een basisraming drie scenario’s uitgewerkt die de onzekerheid ten aanzien van
zowel het economisch herstel als de ontwikkeling van de pandemie verkennen. Aan de economische kant is
een scenario geschetst waarin de diepte van de recessie meevalt en het herstel krachtig is en een scenario
met een diepe val en een zwak herstel. De basisraming met een matig herstel ligt daar tussenin. In het
epidemische scenario wordt de economie zwaar getroffen bij een tweede golf van besmettingen.
Bureau Berenschot heeft op basis van de juniraming van het CPB een doorrekening gemaakt van de
mogelijke ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden. Dit leidt tot het volgende beeld:
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Figuur 3 Scenario's ontwikkeling aantal bijstandsgerechtigden (Berenschot)

Gezien de grote mate van onzekerheid met betrekking tot het verloop van de pandemie en daarmee het
economisch herstel heeft de SDOA in de Tweede Bestuursrapportage haar verwachting herzien op basis
van de basisraming. Dit betekent dat er rekening mee werd gehouden dat het aantal bijstandsuitkeringen
per 31 december 2020 mogelijk 4% hoger zou liggen dan eind 2019.
Het uitkeringsvolume is ultimo 2020 beperkt toegenomen met 0,4%. De verwachting van Berenschot is
vooralsnog dus niet uitgekomen. Tussen de gemeenten zijn er verschillen zichtbaar. In de gemeente
Berkelland was er onder andere een hogere instroom in de Participatiewet zichtbaar door personen die in
een instelling zijn geplaatst. Het BUIG-budget van de gemeente Berkelland is onvoldoende. Het tekort blijft
echter binnen het eigen risico van de gemeente Berkelland waardoor zij geen aanspraak kan maken op de
vangnetregeling.

Eindstand uitkeringen 2019
Instroom
Uitstroom
Uitkeringen 31 december 2020

Berkelland
547
167
-153
561

Oost Gelre Winterswijk
292
580
78
145
-84
-147
286
578

Totaal
1.419
390
-384
1.425

Verwachting eindstand 2020
Realisatie t/m 31 december 2020

4,0%
2,6%

4,0%
-2,1%

4,0%
-0,3%

4,0%
0,4%

Verwachting eindstand 2020
Realisatie t/m 31 december 2020
Afwijking t.o.v. verwachting

569
561
-8

304
286
-18

603
578
-25

1.476
1.425
-51

Landelijke ontwikkeling (CBS - t/m oktober 2020):

2,7%

Effecten op de Gebundelde uitkering (BUIG)
De gemeenten ontvangen een gebundelde uitkering (BUIG) voor de bijstandsuitkeringen op grond van de
Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en voor de loonkostensubsidies.
Tekorten tot 7,5% van het definitieve BUIG budget komen volledig voor rekening van de gemeente. Bij
hogere tekorten kan deels een beroep worden gedaan op een vangnetuitkering.
De gemeente Berkelland kent in 2020 een tekort op de gebundelde uitkering, dit tekort valt binnen het
eigen risico van de gemeente.
Gebundelde uitkering (BUIG)
(x € 1.000)
Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk

Saldo
uitgaven
8.371
4.266
8.360

Definitief
budget Overschot
7.881
0
4.314
48
8.800
440
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Tekort
490
0
0

2. De aanvragen levensonderhoud worden tijdig en binnen de wettelijke termijnen afgehandeld
A. Intakeproces herzien en aanscherpen monitoring
In 2019 is het gehele intakeproces herzien, waarbij de inkomensaanvraag is uitgewerkt in een klantreis. Dit
heeft ertoe geleid dat in 2020 de effecten van deze inspanningen zichtbaar zijn in de vorm van het
verkorten van de gemiddelde doorlooptijd van 25 naar 15 werkdagen. Tijdens de intake staat het goede
gesprek centraal. Er worden in het gesprek veel minder bewijsstukken opgevraagd dan in het verleden,
tenzij er aanleiding is om dat wel te doen.
3.2

Bbz (Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004)

Door uitbesteding aan de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) zorg dragen voor een goede
uitvoering van het bijstandsbesluit zelfstandigen.
In onderstaande tabel wordt de realisatie van de gestelde doelen over de inzet van
het product Bbz (Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004) weergegeven.
Subdoelstelling
1. Goede dienstverlening
aan (potentiële)
startende zelfstandigen
2. Tijdige afhandeling van
financiële aanvragen van
zelfstandigen
3. Goede
schuldhulpverlening aan
zelfstandigen

Status

Activiteiten

Resultaat

√

A. Intake en begeleiden van
starters door ROZ

A. 38 intakes startersadviezen, na intake
acht begeleidingstrajecten naar
ondernemerschap, zeven starters.

√

A. Inkomensondersteuning en/of
bedrijfskredieten verstrekken

A. Tijdig afhandelen aanvragen
Inkomensondersteuning en
bedrijfskredieten.

√

A. Bieden van schuldhulpverlening

A. Tien nieuwe verzoeken en
11 schuldensituaties afgerond.

4. Toezicht houden op
A. Monitoren en innen van
A. Monitoren en innen van
financiële
aflossingsgelden
aflossingsgelden, maatwerk wordt
aflossingsafspraken met
toegepast bij verzoek tot uitstel.
zelfstandigen.
5.Uitvoering Tijdelijke
A. Uitvoering geven aan Tozo
A. 1824 toekenningen Tozo 1, 398
overbruggingsregeling
toekenningen Tozo 2 en 376
zelfstandig ondernemers
toekenningen Tozo 3.
(Tozo)
Legenda tabel: √= gerealiseerd, →= nog in ontwikkeling, X= niet gerealiseerd

√
√

3.2.1

Toelichting

1. Goede dienstverlening aan (potentiële) startende zelfstandigen
A. Intake en begeleiden van starters door de ROZ
De Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ ) voert namens de SDOA het Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) uit. Een van de onderdelen is de intake van potentiële starters en het begeleiden van
starters. Ondanks een forse daling in het tweede kwartaal van 2020 zijn er na intake van de 38 aanvragers
in totaal 20 personen (52% ) begeleidingstrajecten naar ondernemerschap gestart. In 2019 zijn van de 50
aanvragers in totaal 24 personen (48 %) gestart met de begeleidingstrajecten naar ondernemerschap.
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In 2020 zijn in totaal zeven ondernemers gestart met een bedrijf. In 2019 zijn er 28 ondernemers gestart.
Het lage aantal starters is te verklaren door de economische situatie als gevolg van de pandemie die veel
onzekerheid met zich meebrengt.
Klantenportefeuille op 31 december 2020: 30 (potentiële) starters
Berkelland:
14
Oost Gelre:
2
Winterswijk: 14
2. Tijdige afhandeling van financiële aanvragen van zelfstandigen
A. Inkomensondersteuning en/of bedrijfskredieten verstrekken
De aanvragen zijn afgehandeld binnen de wettelijke termijnen. Per 17 maart is de Tozo van kracht
geworden, waar minder voorwaarden aan worden gesteld dan aan een reguliere Bbz aanvraag. Hierdoor is
het aantal Bbz-aanvragen lager. In 2020 zijn er 20 inkomensondersteunende aanvragen (inclusief
verlengingen, waarvan tien starters) en drie aanvragen voor bedrijfskrediet ingediend.

3. Goede schuldhulpverlening aan zelfstandigen
A. Bieden van schuldhulpverlening
In 2020 hebben 10 (ex-)ondernemers een verzoek om schuldhulpverlening bij de ROZ ingediend. In totaal
zijn er 11 schuldensituaties afgerond, waarvan zes succesvol. De meest voorkomende vormen van
succesvolle dienstverlening zijn directe crisisinterventie, regeling of sanering van schuldensituatie en het
voorkomen van een ernstige schuldensituatie door informatie en advies. In andere situaties is de
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ondernemer vroegtijdig afgehaakt, was het te laat voor een kansrijk traject of werd de dienstverlening
beëindigd vanwege onvoldoende medewerking van de (ex-ondernemer).
Op 31 december 2020 waren er 3 (ex-)ondernemers in het klantenbestand schuldhulpverlening van de ROZ.
4. Toezicht houden op financiële aflossingsafspraken met zelfstandigen
A. Monitoren en innen van aflossingsgelden

Conform de aflossingsafspraken die met de ondernemer zijn gemaakt voor het beschikbaar stellen van
bedrijfskrediet wordt er afgelost. Afgelopen jaar is er geen generieke maatregel genomen om de reguliere
betalingsverplichtingen op te schorten. De ondernemer kan een verzoek tot uitstel van betaling vragen en
afhankelijk van de individuele situatie kan er uitstel worden verleend. Of er uitstel wordt verleend is mede
afhankelijk van de branche en of er inkomsten kunnen worden gegenereerd. Het algemene beeld is dat de
reguliere betalingsverplichtingen grotendeels en zonder uitstel worden nagekomen.
Bbz kapitaalverstrekking
Met ingang van 2020 is de financiering van de Bbz kapitaalverstrekking gewijzigd. Van de vanaf 1 januari
2020 verstrekte kredieten financiert de overheid 25%. Het rijk stort in het jaar volgend op de
kapitaalverstrekking het volledige bedrag naar de gemeenten. Vanaf het daarop volgende jaar dient de
gemeente in 5 jaar 75% van dit bedrag aan het rijk terug te betalen.
Het risico is daarmee voor de gemeenten gemaximeerd tot 75% van het verstrekte krediet. Het resultaat op
de kapitaalverstrekking wordt gevormd door de rentebaten, de bijdrage van het rijk en de mutatie in de
voorziening voor mogelijke oninbaarheid.
BBZ
kapitaalverstrekkingen
(vanaf 2020)
(x € 1.000)

Saldo per
31-12-2020

Verstrekt
Aflossingen
kapitaal Toevoeging
en rente
2020
rente betalingen

Saldo per Voorziening
31-12-2020 oninbaarheid

Balans
saldo per
31-12-2020

Berkelland

0

0

0

0

0

0

0

Oost Gelre

0

5

0

0

5

0

5

Winterswijk

0

230

5

-8

227

207

20

Totaal

0

235

5

-8

232

207
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Baten
Baten en lasten
Kapitaalverstrekking
(vanaf 2020)
(x € 1.000)
Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk
Totaal

Rente
0
0
5
5

Lasten
Mutatie
voorziening
oninbaarheid
0
0
207
207

Af:
Bijdrage
Rijk
0
-1
-57
-58

Resultaat
kapitaal
verstrekking
2020
0
1
-145
-144

De aflossingen op kredieten die zijn verstrekt voor 2020 worden in de programmarekening van de SDOA
volledig als baten aangemerkt. Van deze baten komt 25% ten gunste aan de gemeente, 75% dient door de
gemeenten te worden afgerekend met het Rijk.
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Waarvan voor
Baten Kapitaalverstrekking
(voor 2020)
(x € 1.000)
Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk

Baten
269
19
60
348

Gemeente
(25%)
67
5
15
87

Rijk
(75%)
202
14
45
261

5. Uitvoeren Tozo
A. Uitvoering geven aan TOZO
Sinds 17 maart 2020 is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van kracht. De
Tozo is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.
Een ondernemer kan maandelijkse inkomensondersteuning ontvangen (€ 1.075 netto alleenstaande,
€ 1.536 gezinsnorm) en een maximaal bedrijfskrediet van € 10.157.
De ROZ toetst alle aanvragen en heeft voorrang gegeven aan ondernemers die aangaven niet over
voldoende middelen te beschikken voor dagelijks levensonderhoud. De ondernemer is bij het ontvangen
van Tozo gebonden aan de inlichtingenplicht. Dit betekent dat bij (opzettelijk) misbruik maken van deze
regeling dit zal leiden tot strafrechtelijke stappen en terugvordering van de inkomensaanvulling. Zodra de
ondernemer aangeeft dat er inkomsten zijn heeft de ROZ dit verrekend met de uitkering.
De Tozo is meerdere malen verlengd met daarbij steeds striktere voorwaarden.
Looptijd Tozo:
A. Tozo 1 : 2,5 maanden (17 maart t/m 31 mei 2020);
B. Tozo 2: 4 maanden ( juni t/m september 2020);
C. Tozo 3: 6 maanden (oktober 2020 t/m maart 2021);
D. Tozo 4: 3 maanden (april 2021 t/m juni 2021).
Tozo 1: vanaf 1 maart tot 31 mei 2020
Doel van Tozo 1 was het zo snel als mogelijk verstrekken van gelden en kredieten aan ondernemers die
geen inkomsten meer hadden door overheidsmaatregelen. Door de ROZ zijn tijdens de Tozo 1-periode
1.572 aanvragen inkomensondersteuning toegekend en 173 bedrijfskredieten - na toetsing - in een zeer
korte tijd verstrekt.
Tozo 1
Eindstand
1 juni 2020
Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk
Totaal

Aanvragen
inkomens
ondersteuning
679
424
527
1.630

Toegekend
inkomensondersteuning
651 (96%)
410 (97%)
511 (97%)
1.572 (96%)
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Aanvragen
bedrijfskrediet

Toegekend
bedrijfskrediet

Totaal
aanvragen

71
36
75
182

69 (97%)
35 (97%)
69 (92%)
173 (95%)

750
460
602
1.812

Tozo 2: vanaf 1 juni t/m 31 augustus 2020
Vanaf 1 juni is Tozo 2 van kracht. In Tozo 2 zijn aanvullende striktere toelatingseisen opgenomen zoals de
partnertoets die geldt bij de aanvraag levensonderhoud. Een groot deel van de groep Tozo 1 aanvragers
(71%) heeft een huishoudinkomen boven het sociaal minimum. Hierdoor kunnen zij geen aanspraak maken
op Tozo 2. In de Tozo 2 periode zijn 365 aanvragen inkomensondersteuning en 33 bedrijfskredieten
toegekend.
Tozo-2
Aanvragen
inkomens
ondersteuning
Eindstand
1 oktober 2020
Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk
Totaal

Aanvragen
verlengingen

Nieuwe
aanvragen

Toegekend

Tozo-2
Aanvragen
bedrijfskrediet

Toegekend

149
89
129
367

11
10
7
28

148 (92%)
90 (90%)
127 (93%)
365 (92%)

13
11
15
39

11 ( 84%)
9 (81%)
13 86%)
33(84%)

Tozo 3: vanaf 1 oktober 2020 t/m maart 2021
Vanaf 1 oktober is Tozo 3 van kracht. In Tozo 3 zijn dezelfde striktere toelatingseisen opgenomen zoals de
partnertoets die geldt bij de uitkering levensonderhoud. Per eind 2020 zijn er door de ROZ voor Tozo 3
376 aanvragen inkomensondersteuning toegekend en 24 bedrijfskredieten verstrekt. De Tozo-3-periode
loopt tot en met maart 2021.
Tozo-3
Aanvragen
inkomens
ondersteuning
Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk
Totaal

Aanvragen
(verlenging
en nieuw)

Toegekend

Tozo-3
Aanvragen
bedrijfskrediet

Toegekend

158
102
147
407

147 (93%)
89 (87%)
140 (95%)
376 (92%)

13
4
14
31

10 (77%)
4 (100%)
10 (71%)
24 (77%)

Bij Tozo 3 wordt tevens aan ondernemers ondersteuning aangeboden om zich nader voor te bereiden op
de toekomst. De behoeften zullen in kaart gebracht worden en welke ondersteuning daarbij nodig is. Dit
kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of herscholing en heroriëntatie.
D. Tozo 4: vanaf 1 april t/m juni 2021
De huidige contouren van de Tozo 4 geven aan dat een partnertoets (zoals in Tozo 2 en Tozo 3) blijft
gelden en dat er afgezien zal worden van een vermogenstoets.
Uitgaven Tozo regelingen
De voorschotten die de gemeenten van het Rijk hebben ontvangen voor de uitvoering van de Tozoregelingen zijn doorgestort naar de SDOA. In de bevoorschotting zijn de bedragen opgenomen voor de
uitkeringen levensonderhoud, de kapitaalverstrekkingen en de uitvoeringskosten. Voor de
uitvoeringskosten is een vast bedrag per afgehandelde aanvraag beschikbaar, hierover vindt geen verdere
verrekening meer plaats met het Rijk. Voor de uitgaven voor levensonderhoud en de kapitaalverstrekking
wordt via de Sisa verantwoording afgelegd. Voor deze uitgaven worden de gemeenten gecompenseerd.
In de navolgende tabel is een financieel overzicht van de Tozo-regelingen tot en met 31 december 2020
opgenomen.
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Tozo regelingen
t/m 31-12-2020

Berkelland

x € 1.000

Afgehandelde
aanvragen

Oost Gelre

Saldo Afgehandelde
uitgaven
aanvragen

Winterswijk

Saldo Afgehandelde
uitgaven
aanvragen

Saldo
uitgaven

Tozo 1
Levensonderhoud
Kapitaalverstrekking

679

2.983

424

1.880

527

2.335

71

629

36

289

75

600

Uitvoeringskosten

309

189

250

Tozo 2
Levensonderhoud
Kapitaalverstrekking

160

637

99

351

136

527

13

95

11

73

15

116

Uitvoeringskosten

71

45

62

Tozo 3
Levensonderhoud
Kapitaalverstrekking

158

465

102

298

147

436

13

99

4

10

14

96

Uitvoeringskosten

71

43

66

Dotatie bestemmingsreserve Tozo
Totale uitgaven

79

47

73

5.438

3.225

4.561

8.575

5.635

5.390

3.137

2.410

829

Bevoorschotting
gemeenten
Restant voorschotten
per 31-12-2020

3.3

Handhaving

Inzetten op preventieve handhaving om daarmee het rechtmatig gebruik op voorzieningen te vergroten
en de spontane nalevingsbereidheid onder uitkeringsgerechtigden te vergroten.
In onderstaande tabel wordt de realisatie van de gestelde doelen over de inzet van het product Handhaving
weergegeven.
Subdoelstelling

Activiteiten

Resultaat

1. Een juiste en volledige
informatievoorziening over
de na te leven plichten
richting inwoners, zodat
inwoners weten wat er van
hen verwacht wordt.

Status

A. In het vierde kwartaal is er een
online voorlichtingsbijeenkomst
ontwikkeld over rechten en
plichten

A. Tijdens de intakefase worden de
rechten en plichten besproken.
Ook in de beschikking staat de
benodigde informatie.

2. Signalen over schending
van de inlichtingenplicht
en het niet voldoen aan de
re-integratieverplichtingen
bespreken met de inwoner
en hierop vervolgacties
nemen.

A. Signalen bezwaar en beroep
worden gebruikt om de
dienstverlening nog meer te
optimaliseren

A. Uitkomsten bezwaarschriften
worden teruggekoppeld aan de
medewerkers ter bevordering van
eigen handelen.

B.

B.

Administratieve controles

Opgestarte onderzoeken
ondervinden vertraging

Legenda tabel: √= gerealiseerd, →= nog in ontwikkeling, X= niet gerealiseerd
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3.3.1

Toelichting

1. Een juiste en volledige informatievoorziening over de na te leven plichten richting inwoners, zodat
inwoners weten wat er van hen verwacht wordt
A. Online voorlichtingsbijeenkomst over rechten en plichten.
Het verwijtbaar schenden van de inlichtingenplicht heeft zwaarwegende consequenties zoals
terugvordering en eventueel het opleggen van boetes. Inwoners worden geïnformeerd via verschillende
communicatiekanalen zoals persoonlijk klantcontact, de website (van de SDOA) en nieuwsbrieven. Tijdens
het intakegesprek wordt aandacht besteed aan rechten en plichten. Intakegesprekken worden sinds de
start van de corona-pandemie via beeldbellen gedaan. Beeldbellen kent als voordeel boven een regulier
telefoongesprek dat geanticipeerd kan worden op non-verbale communicatie. Ook kan beter getoetst kan
worden of de klant de aangereikte informatie begrijpt. Alleen als een klant niet openstaat voor beeldbellen
vindt een fysiek gesprek plaats. Het vervolgcontact vindt net als voorheen vooral plaats via telefoon en email. Vanaf 2021 wordt gestart met het geven van digitale voorlichting aan inwoners.
2. Signalen over schending van de inlichtingenplicht en het niet voldoen aan de reintegratieverplichtingen bespreken met de inwoner en hierop vervolgacties nemen
A. Signalen bezwaar en beroep worden gebruikt om de dienstverlening nog meer te optimaliseren.
Binnen de SDOA wordt ingezet op het voorkomen van misbruik (preventie). Bij vermoedens van mogelijk
misbruik wordt met de inwoner gesproken over de vermoedens en op mogelijke consequenties. Wanneer
er een onrechtmatige situatie wordt geconstateerd of (anoniem) gemeld, dan volgt er altijd nader
onderzoek. Wanneer blijkt dat de verplichtingen niet zijn nagekomen of de inlichtingenplicht is
geschonden, kan er een financiële maatregel worden opgelegd. Hierbij worden de omstandigheden
meegewogen in het besluit. Tegen elke beschikking kan een bezwaarschrift worden ingediend. Uitkomsten
van de bezwaarschriften worden teruggekoppeld aan de medewerkers ter bevordering van eigen handelen.
B. Administratieve controles
In 2020 zijn administratieve controles opgestart om mogelijke schrijnende situaties en mogelijk misbruik
vast te stellen. Als schrijnende situaties aan het licht komen worden deze inwoners actief toegeleid naar de
juiste ondersteuning. Het afleggen van een huisbezoek kan onderdeel zijn van het onderzoek. Door de
pandemie hebben huisbezoeken beperkt plaatsgevonden. Deze administratieve controles worden in 2021
afgerond zodra de beperkende maatregelen rondom huisbezoeken zijn opgeheven.
Methodische gespreksvoering en fraudealertheid is een continu aandachtspunt in casuïstiekbesprekingen.
Klantmanagers en inkomensconsulenten worden gevoed met de uitkomsten van bezwaar- en
beroepsprocedures met als doel te reflecteren op het professioneel handelen en de dienstverlening te
verbeteren.

32

3.4

Werken vanuit de bedoeling

De individuele dienstverlening verandert. SDOA denkt vanuit de klant. Het intakeproces is integraal
(werk en inkomen) vormgegeven. De besluitvorming verloopt oplossingsgericht en snel. Wet- en
regelgeving wordt gezien als hulpmiddel om te werken volgens de bedoeling.
In onderstaande tabel wordt de realisatie van de gestelde doelen over Werken vanuit de bedoeling
weergegeven.
Subdoelstelling

Status

1. SDOA werkt
sociaal domein breed
vanuit een
afwegingskader voor
het leveren van
maatwerk.

√

Activiteiten

Resultaat

A. Medewerkers zijn geschoold
om de vraag van de inwoner
centraal te stellen

A. Medewerkers werken vanuit
een afwegingskader voor het
leveren van maatwerk en
doen dit integraal binnen het
sociaal domein.

B.

Cursus behorende bij de
B. Cursus heeft plaatsgevonden
Verordening Sociaal Domein
en medewerkers kunnen
voor alle medewerkers
werken met de verordening.
binnen het sociaal domein
Legenda tabel: √= gerealiseerd, →= nog in ontwikkeling, X= niet gerealiseerd

3.4.1

Toelichting

1. SDOA werkt sociaal domein breed vanuit een afwegingskader voor het leveren van maatwerk.
A. Methodiek aanleren voor medewerkers om de vraag van de inwoner centraal te stellen.
In 2020 is binnen de SDOA nadrukkelijk aandacht besteed aan het “werken vanuit de bedoeling van de
wet”. De medewerkers van de SDOA zijn getraind in het toepassen van een andere methodiek. Hierbij staat
de vraag van de inwoner centraal.
B. Cursus behorende bij de Verordening Sociaal Domein voor alle medewerkers binnen het sociaal
domein.
In 2020 is de integrale “Verordening Sociaal Domein” vastgesteld. De verordening is thematisch ingericht
en sluit aan bij de beleving van de inwoner. Hiervoor is er een integrale cursus aangeboden aan alle
betrokken medewerkers van de drie gemeenten en de SDOA. De samenwerking tussen de medewerkers
van de vier organisaties heeft een positieve bijdrage geleverd aan een vernieuwde integrale aanpak tot
maatwerk. Met de methodiek en de verordening hebben de organisaties een goede basis gelegd voor de
nieuwe vorm van dienstverlening in het kader van “Samen aan het Stuur”.
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3.6 Wat heeft het gekost?
Programma
Inkomen
(x € 1.000)
Baten
Lasten
Resultaat baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Gerealiseerd resultaat

Begroting
primitief

Begroting
na wijzigingen

Rekening
2020

Afwijking

23.214
23.214
0
0
0
0

38.541
38.541
0
0
0
0

34.921
34.771
150
0
199
-49

-3.620
-3.770
150
0
-199
-49

In de Tweede bestuursrapportage is de begroting voor de uitgaven binnen programma Inkomen verhoogd.
Deze wijziging heeft plaatsgevonden op basis van een mogelijke toename van het uitkeringsbestand van 4%
als gevolg van corona, daar waar in de primitieve begroting was gerekend met een daling van 2%. De
toename van het uitkeringsbestand is beperkt gebleven tot +0,4%. Hierdoor vallen de uitgaven voor de
bijstandsuitkeringen € 1.412.000 lager uit dan begroot.
Onder programma Inkomen zijn ook de uitgaven voor de Tozo regelingen opgenomen. De lasten hiervoor
zijn in de Tweede bestuursrapportage begroot overeenkomstig de op dat moment bekende
voorschotbedragen die de gemeenten vanuit het Rijk hebben ontvangen. De uitgaven in de
programmarekening zijn de werkelijke lasten voor uitkeringen aan zelfstandigen en voor de uitvoering van
de ROZ. Deze lasten blijven binnen de bevoorschotting van het Rijk, c.q. van de gemeenten aan de SDOA.
Begroot was een last van € 15.806.000, de realisatie geeft een uitgavenpost van € 13.329.000 weer.
De uitgaven voor de Bbz regeling liggen € 70.000 hoger dan begroot. Deze hogere lasten worden nagenoeg
volledig gecompenseerd tegen de hogere baten van € 62.000.
Doordat de uitgaven voor de inkomensvoorzieningen één op één verrekend worden met de gemeenten
vallen door de lagere lasten, de baten ook lager uit.
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4. PROGRAMMA ONDERSTEUNING
“Door financiële ondersteuning op het gebied van bijzondere bijstand kunnen inwoners met een
minimuminkomen (blijven) deelnemen aan de samenleving”.
Inwoners worden (financieel) ondersteund om deel te kunnen blijven nemen aan de
samenleving. Bij financiële problemen worden inwoners doorverwezen naar Thuisadministratie,
Humanitas of Schuldhulpmaatjes. Voor schulddienstverlening worden inwoners doorverwezen naar
de Stadsbank Oost Nederland (SON). Ook worden inwoners warm doorgeleid naar sociale teams
wanneer er problemen zijn op meerdere levensgebieden.
4.1

Bijzondere Bijstand / Minimabeleid

Het ondersteunen van huishoudens met een laag inkomen door het verstrekken van geld voor
bijzondere noodzakelijke kosten die niet via een andere regeling vergoed kunnen worden. Daarnaast
zijn er minimaregelingen die gericht zijn op de participatie van kinderen.

In onderstaande tabel wordt de realisatie van de gestelde doelen over de inzet van het product Bijzondere
bijstand/ Minimabeleid weergegeven.
Subdoelstelling

Status Activiteiten

1. De communicatie
aan inwoners over de
aanvullende
inkomensvoorzieningen
wordt verbeterd.

2. Het minimabeleid
wordt via een digitale
toegangspoort
aangeboden, dit
verhoogt de
laagdrempeligheid
omdat deze vanuit huis
gebruikt kan worden.
3. De website van de
Sociale Dienst Oost
Achterhoek wordt up
to date gehouden.
Vernieuwde
beleidsregels en
verordeningen zijn
overzichtelijk te vinden
op de website.
4.Aanbod collectieve
zorgverzekering
publiceren.

√

Resultaat

A. Verwijzing naar aanvullende
inkomensvoorzieningen en
actieve benadering van
klanten in relatie tot
kindregelingen.

A. De kindregelingen zijn
opgenomen in de
meedoenapplicatie van de
SDOA

A. Aanvullende
inkomensvoorzieningen zijn
opgenomen in tool
Rondkomen in Berkelland,
vergoedingen voor
kindregelingen hoeven niet
meer door de klant te
worden voorgeschoten.
A. Via een digitale
toegangspoort kunnen
producten of abonnementen
worden aangeschaft.

√

A. Zodra er iets wijzigt in beleid
of verordening dan wordt dit
direct aangepast op de
website

A. De website is up to date.

√

A. Gemeentelijke
besluitvorming is
doorgevoerd

A. Herzien beleid omtrent de
collectieve zorgverzekering is
in 2020 in werking gesteld.

Legenda tabel: √= gerealiseerd, →= nog in ontwikkeling, X= niet gerealiseerd
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4.1.1

Toelichting

1. De communicatie aan inwoners over de aanvullende inkomensvoorzieningen wordt verbeterd
A. Verwijzing naar aanvullende inkomensvoorzieningen middels Rondkomen in Berkelland, en actieve
benadering van klanten in relatie tot kindregelingen.
Binnen de gemeente Berkelland is de campagne ‘Rondkomen in Berkelland’ actief. Deze bevat een
methodiek waarbij inwoners kunnen zien voor welke regelingen zij mogelijk in aanmerking komen. De
SDOA is een van de partijen waarnaar wordt verwezen binnen deze tool.
Alle kindregelingen zijn opgenomen in de Meedoenapplicatie. Om te stimuleren dat zoveel mogelijk
inwoners gebruik maken van kindregelingen zijn er meerdere brieven gestuurd naar klanten om hen te
attenderen op de mogelijkheden om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Daarnaast is stevig
ingezet op communicatie op B1-niveau. Zie hierover meer in paragraaf 4.3.1.
2. Het minimabeleid wordt via een digitale toegangspoort aangeboden, dit verhoogt de
laagdrempeligheid omdat deze vanuit huis gebruikt kan worden
A. De kindregelingen zijn opgenomen in de meedoenapplicatie van de SDOA
De meedoenapplicatie is op 1 januari 2020 gelanceerd. Opstartproblemen zijn voortvarend opgepakt. Zo is
telefonisch ondersteuning gegeven aan inwoners met uitleg hoe zij gebruik kunnen maken van de
Meedoenapplicatie. Daarnaast is ingezet op leveranciersmanagement om het aanbod van verenigingen en
winkels in de applicatie uit te breiden. Hiervoor is gedurende acht maanden 0,67 fte ingehuurd. De extra
inzet voor leveranciersmanagement leverde in de loop van 2020 op dat de meedoenapplicatie inmiddels
bestaat uit 151 unieke aanbieders binnen de SDOA-gemeenten. Bovenstaande signalen hebben de SDOA
ook bereikt via de Cliëntenraad. De gekozen oplossingsrichtingen zijn tussentijds gedeeld.
In het begin van 2020 zijn sommige uitgaven nog buiten de meedoenapplicatie om aan inwoners vergoed,
omdat toen nog niet alle leveranciers in de meedoenapplicatie stonden. Ultimo 2020 is ruim 82% van alle
uitgaven van de kindregelingen gedaan in de meedoenapplicatie. In de gemeente Berkelland hebben 322
kinderen gebruikgemaakt van de kindregelingen, in de gemeente Oost Gelre waren dit 223 kinderen en in
de gemeente Winterswijk 288 kinderen. Omdat ervaringscijfers over het aantal kinderen dat gebruikt
maakt van de kindregelingen ontbreken moet dit worden gezien als een 0-meting.
3. De website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek wordt up to date gehouden. Vernieuwde
beleidsregels en verordeningen zijn overzichtelijk te vinden op de website
A. Zodra er iets wijzigt in beleid of verordening dan wordt dit direct aangepast op de website
De website van de SDOA is up to date. Op deze website zijn de formulieren, regelingen en beleidsregels of
de verordening terug te vinden.
4. Aanbod collectieve zorgverzekering publiceren
A. Gemeentelijke besluitvorming is doorgevoerd
In de gemeente Berkelland is in 2020 veel aandacht besteed aan informatieverstrekking omtrent de
collectieve zorgverzekering. Dit had te maken met het opzeggen van de collectieve zorgverzekering door
Salland. Inwoners kregen een persoonlijke uitnodiging om naar een overstapspreekuur te gaan voor hun
zorgverzekering van 2021.
In de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk is nieuw beleid ingevoerd voor de collectieve zorgverzekering
met ingang van 2020. In de gemeente Oost Gelre is de verhoogde inkomensgrens van 150% voor inwoners
met een Wmo-indicatie komen te vervallen. Ook voor hen geldt nu de algemene inkomensgrens van 110%.
In de gemeente Winterswijk is het sinds 2020 mogelijk om het eigen risico te herverzekeren. Dit heeft als
doel om zorg toegankelijk te houden voor inwoners met een hoge zorgbehoefte en een laag inkomen.
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Onderstaand de uitgaven voor de collectieve zorgverzekeringen van de gemeenten. In de
programmarekening zijn deze kosten opgenomen onder de post Bijzondere bijstand/minimaregelingen.
Uitgaven collectieve
zorgverzekering
(x € 1.000)
Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk
Totaal

Begroting
na
wijzigingen
421
34
117
572

Rekening
2020

Verschil

Rekening
2019

415
31
114
560

375
64
80
519

375
64
80
515

In de bestuursrapportages is reeds gemeld dat de uitgaven voor de collectieve zorgverzekeringen voor de
gemeenten Berkelland en Winterswijk hoger uitvallen dan begroot was. De begroting is hierop aangepast.
In de gemeente Berkelland wordt veel aandacht besteed aan de informatieverstrekking omtrent de
collectieve zorgverzekering. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor hogere uitgaven. Voor Winterswijk ligt
deze verklaring in de mogelijkheid dat inwoners met het meest uitgebreide pakket binnen de
gemeentepolissen het eigen risico kunnen herverzekeren. De lagere uitgaven voor de gemeente Oost Gelre
kunnen worden verklaard door de hierboven aangehaalde beleidswijziging per 1 januari 2020.
4.2

Schulddienstverlening / SON

Schulddienstverlening wordt uitgevoerd bij de Stadsbank Oost Nederland (SON) in opdracht van de
gemeenten. De SDOA heeft een verwijzende rol voor inwoners die aangewezen zijn op ondersteuning bij
financiële vraagstukken.
Door de inzet van schulddienstverlening wordt de financiële (zelf)redzaamheid vergroot door het
voorkomen of beperken van problematische financiële problemen.
Subdoelstelling
1. Er komt een
integrale aanpak
voor
vroegsignalering en
preventie.

2. Een
gemeenschappelijke
schuldhulpverlenings
aanpak voor de
gemeenten
Berkelland, Oost
Gelre en Winterswijk
wordt in werking
gesteld.
3.
Schuldhulpverlening
wordt zo dichtbij en
zo laagdrempelig
mogelijk bij de
inwoner
aangeboden.

Status

√

Activiteiten

Resultaat

A. Inregelen systeem
vroegsignalering

A. Start vroegsignalering met
ingang van december 2020.

B.

B.

Aansluiting bij landelijk
convenant vroegsignalering
in relatie tot wijziging WGS
per 2021

SDOA kan
betalingsachterstanden
ontvangen van alle
signaalpartners die
gebonden zijn via landelijke
koepel-/
brancheverenigingen.
A. Medewerkers van het sociaal
team kunnen signalen gaan
opvolgen met een gericht
hulpaanbod.

√

A. Proces van ontvangst en
doorleiding
betalingsachterstanden naar
gemeenten is ingeregeld

X

A. De dienstverlening
gedurende coronaperiode
zoveel mogelijk doorgang
laten vinden ondanks sluiting
fysieke loketten

A. Afname
schuldhulpverleningstrajecten.

B.

B.

Heroriëntatie op product
bewindvoering via de SON
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Daling aantal klanten
bewindvoering via de SON.

Subdoelstelling

Status

4. Na afloop van
ieder traject wordt
er bekeken welke
klant een nazorgtraject nodig heeft;
5. Schulddienstverlening wordt zo
licht als mogelijk
maar ook zo zwaar
als noodzakelijk in
gezet.
6. Implementatie
Wet
vereenvoudiging
beslagvrije voet en
verbreding
beslagregister
(WVBVV).

Activiteiten

Resultaat

A. Nazorg is gecontinueerd bij
dienstverlening via de SON

A. Indien er sprake blijkt te zijn
van recidive kan opnieuw
hulp worden ingezet.

->

A. Tijdelijke opnamestop
budgetzorg

A. Aantal klanten
schuldhulpverlening via de
SON is afgenomen.

->

A. Aansluiting op generieke
rekentool en aanpassing
beleidsregels terugvordering
en verhaal

A. De SDOA is startklaar voor de
uitvoering van de WVBVV.

√

A. Legenda tabel: √= gerealiseerd, →= nog in ontwikkeling, X= niet gerealiseerd

4.2.1

Toelichting

1. Er komt een integrale aanpak voor vroegsignalering en preventie
A. Inregelen systeem vroegsignalering
Om vroegtijdig financiële problemen van inwoners aan te pakken en hiermee te voorkomen dat schulden
hoog oplopen is door de SDOA en de sociale teams van de gemeenten gestart met vroegsignalering. De
SDOA ontvangt de betalingsachterstanden van verschillende signaalpartners en leidt deze door naar
medewerkers van de sociale teams van de individuele gemeenten. De gemeenten en SDOA hebben met
verschillende partners zoals woningbouwcorporaties en verzekeringsmaatschappijen, een convenant
ondertekend om tijdig gegevens uit te wisselen. Vanaf eind november was het systeem startklaar en in
december zijn de eerste signalen doorgeleid.
De eenmalige kosten voor de implementatie (inzet van een projectleider en inrichting systeem) zijn gedekt
binnen de bedrijfsvoeringskosten van SDOA. De maandelijkse kosten zullen vanaf 2021 leiden tot een
aanvullende bijdrage vanuit de gemeenten in de uitvoeringskosten voor het programma Ondersteuning.
B. Aansluiting landelijk convenant vroegsignalering
Vanaf 1 januari 2021 geldt de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Gemeenten moeten
vanaf dat moment ook signalen oppakken wanneer er bij een huishouden sprake is van één
betalingsachterstand, en niet meer alleen wanneer een huishouden meerdere betalingsachterstanden
heeft. Alle vaste lasten partners zijn vanaf dat moment ook verplicht signalen aan te leveren, in het kader
van vroegsignalering of andere (afsluit-)regelingen. Een landelijke werkgroep heeft in het najaar van 2020
gewerkt aan de totstandkoming van een Landelijk Convenant Vroegsignalering. Hierin zijn afspraken
vastgelegd om vroegsignalering van schulden eenvoudig en uniform te implementeren. Dit Convenant is
door de NVVK, de VNG en de koepels Energie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Vewin en Aedes
ondertekend. De SDOA sluit aan bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering en is partij in deze
overeenkomst, omdat zij de betalingsachterstanden ontvangt en deze doorleidt naar de individuele
gemeenten. Met het Landelijk Convenant worden signaalpartners verbonden waar eerder nog geen
afspraken mee zijn gemaakt.
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2. Een gemeenschappelijke schuldhulpverleningsaanpak voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre
en Winterswijk wordt in werking gesteld
A. Proces van ontvangst en doorleiding betalingsachterstanden naar gemeenten is ingeregeld
De start van vroegsignalering was op grond van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening afhankelijk van
vaststelling van de beleidskaders schuldhulpverlening van de individuele gemeenten. Deze gemeentelijke
beleidskaders zijn in de tweede helft van 2020 vastgesteld. De SDOA ontvangt alle signalen en leidt deze
door naar de gemeenten. De daadwerkelijke benadering van inwoners met betalingsachterstanden vindt
plaats onder regie van de gemeenten door hiertoe opgeleide medewerkers van het sociaal team.
3. Schuldhulpverlening wordt zo dichtbij en zo laagdrempelig mogelijk bij de inwoner aangeboden
A. De dienstverlening gedurende coronaperiode zoveel mogelijk doorgang laten vinden ondanks sluiting
fysieke loketten.
Als gevolg van de overheidsmaatregelen om het Coronavirus tegen te gaan is er een dalende tendens
geweest in het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening. Dit is ook zichtbaar geweest bij de
dienstverlening die via de SON wordt verleend. Dit ligt in lijn met het landelijke beeld. Een plausibele
verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat zowel de SDOA en de sociale teams als verwijzers, alsook de
SON zeer beperkt fysieke loketten hebben bemenst. Ook hebben schuldeisers en deurwaarders een
terughoudend invorderings-/incassobeleid en woningcorporaties en energieleveranciers stellen zich
coulant op. De steunmaatregelen van het kabinet dragen bij aan het uitstellen van de schuldhulpvraag. Een
reële aanname is dat de Stadsbank wel te maken gaat krijgen met een toename van aanvragen voor
schuldhulpverlening. Binnen de Stadsbank is - naar aanleiding van een corona-impactanalyse - in 2020 een
aantal maatregelen genomen om een eventuele toename van aanvragen zo goed als mogelijk te kunnen
bedienen. Afhankelijk van de omvang van nieuwe aanvragen, kan dit in eerste aanleg met de beschikbare
capaciteit worden opgevangen. Deze capaciteit is iets ruimer dan de norm voorschrijft.
B. Beschermingsbewind bij de SON
De SON is in 2020 een verbetertraject gestart gericht op de dienstverlening van het product
beschermingsbewind als gevolg van een maatregel van de rechtbank.
De wijze van werken van de afdeling beschermingsbewind bij de SON is continu en nauwlettend gevolgd,
zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. In november heeft binnen het Algemeen Bestuur van de SON aan
de hand van een bestuurlijke discussienota een eerste bespreking plaatsgevonden over de strategische
positionering van SON -beschermingsbewind voor de toekomst en de mogelijke scenario’s. In de
navolgende periode wordt één van de scenario’s verder verkend.
Als gevolg van de opnamestop vanaf eind 2019 tot 18 november 2020 is sprake van een daling van het
aantal klanten in beschermingsbewind. Concreet vindt wel uitstroom plaats (beëindigingen bewind), maar
geen nieuwe instroom. In de Meerjarenbegroting 2021 - 2024 van de SON is gekozen om rekening te
houden met een stabilisatie van bewind. De SON is erin geslaagd een kwaliteitsverbetering te realiseren en
heeft tijdig bij de rechtbanken in Gelderland en Overijssel alle benodigde stukken aangeleverd. Ook bij de
accountantscontrole van het Landelijk Kwaliteitsbureau (LKB) is een goede score behaald.
4. Na afloop van ieder traject wordt er bekeken welke klant een nazorg-traject nodig heeft
A. Nazorg is gecontinueerd bij dienstverlening via de SON
Het doel van de nazorg is om recidive te voorkomen. Nazorg vindt sober plaats voor de klanten die gebruik
hebben gemaakt van schuldregelingen en budgetbeheertrajecten. Binnen een jaar na de beëindiging van de
aangeboden dienstverlening tracht de bank middels een eenmalig telefonisch gesprek inzicht te krijgen in
de financiële situatie van de klant na het succesvol uitstromen naar het zelfstandig beheren van de
financiën. Indien er op dat moment sprake is van disbalans in de inkomsten en uitgaven, wijst de bank de
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klant op de mogelijkheden om de financiële situatie in evenwicht te brengen. In 2020 is aan 6 klanten
nazorg verleend. Er is voor deze voormalige klanten geen nieuwe dienstverlening ingezet.
5. Schulddienstverlening wordt zo licht als mogelijk maar ook zo zwaar als noodzakelijk ingezet.
A. Tijdelijke opnamestop Budgetzorg

Aantal klanten dienstverlening SON
per product
Berkelland
Budgetbeheer (incl. zelfbetalers)
Budgetzeker
Budgetzorg
Beschermingsbewind
Oost Gelre
Budgetbeheer (incl. zelfbetalers)
Budgetzeker
Budgetzorg
Beschermingsbewind
Winterswijk
Budgetbeheer (incl. zelfbetalers)
Budgetzeker
Budgetzorg
Beschermingsbewind

Aantal
31-12-2019

Aantal
31-12-2020

145
3
3
31

134
0
6
32

114
2
1
24

93
0
5
24

186
7
3
48

171
0
14
45

Reeds eerder is gerefereerd aan de dalende tendens in het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening. Dit
wordt zichtbaar in de gerealiseerde dienstverlening bij alle producten, met uitzondering van Budgetzorg.
De daling ligt in lijn met het landelijke beeld.
Vanaf augustus 2019 wordt het product Budgetzorg afgenomen van de SON, na een eerdere pilot onder de
titel Budgetzeker. Budgetzorg bevindt zich tussen de budgetbeheer-omgeving met relatief weinig
begeleiding en Bewindvoering met vooral financieel strakke teugels. Het product wordt ingezet bij
inwoners die financieel tijdelijk ontzorgd moeten worden, zich kunnen ontwikkelen in de financiële
zelfredzaamheid en op den duur de financiën zelf weer over kunnen nemen.
In 2020 is de instroom achtergebleven bij de verwachting. Dit is deels te verklaren doordat vanwege
capaciteitsproblemen er van 30 maart 2020 tot 22 juni 2020 geen instroom mogelijk was voor het product
Budgetzorg, deels ook door de verminderde aanwas. Doorontwikkeling op dit product vindt plaats door
intensivering van het contact met de SON over verschillende klantsituaties en samenhangende begeleiding.
De SON heeft daarnaast in 2020 tot 18 november geen instroom in het product Beschermingsbewind
toegestaan. Potentiële klanten zijn doorverwezen naar andere bewindvoeringskantoren.
6. Implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister
A. Aansluiting op generieke rekentool en aanpassing beleidsregels terugvordering en verhaal
Gezien het maatschappelijk belang van betere bescherming voor de schuldenaar en de reële verwachting
dat meer mensen te maken krijgen met schulden, treedt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv)
per 1 januari 2021 in werking. De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet heeft als doel het beter
beschermen van mensen die te maken hebben met een beslag op hun inkomen. Het draagt bij aan een
betere coördinatie van beslagactiviteiten bij de samenloop van verschillende beslagen. De vereenvoudiging
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van de beslagvrije voet maakt het daarnaast mogelijk dat er meer gebruik wordt gemaakt van informatie
die al bij overheidsinstanties bekend is. In de wet is een overgangstermijn opgenomen. De SDOA heeft deze
overgangstermijn formeel aangevraagd. Dit betekent dat voor alle vorderingen van de SDOA de nieuwe
beslagvrije voet wordt gehanteerd per januari 2021. De Wvbvv stelt de beslagvrije voet vast door middel
van een generieke rekentool. De SDOA is hierop aangesloten. De beleidsregels Terugvordering en Verhaal
zijn geactualiseerd aan de hand van eerder beschreven ontwikkelingen in het kader van de Wvbvv.
4.3

Omgekeerde modelverordening

De SDOA en de drie SDOA-gemeenten gaan werken met de omgekeerde modelverordening Sociaal
Domein.
Subdoelstelling

Status

1. Er is gezamenlijk
met de gemeenten
een omgekeerde
modelverordening
Sociaal Domein
opgesteld;

√

2. Deze verordening
is helder en
begrijpelijk voor
inwoners.

√

Activiteiten

Resultaat

A. Het gezamenlijk met de
gemeente opstellen van de
integrale verordening sociaal
domein

A. De verordening sociaal
domein is in alle SDOAgemeenten vastgesteld.
Vanaf 2021 kan hiermee
gewerkt gaan worden.

B.

B.

Trainen van medewerkers in
het sociale domein

A. Opstellen van de
verordening sociaal domein
op B1-niveau
B.

De verordening is getoetst
door de
medezeggenschapsorganen
in de drie gemeenten, onder
meer de Cliëntenraad
Participatiewet.
Legenda tabel: √= gerealiseerd, →= nog in ontwikkeling, X= niet gerealiseerd

4.3.1

Medezeggenschaporganen
betrekken bij de
totstandkoming van de
verordening

Er heeft een incompany
training plaatsgevonden voor
medewerkers in het sociaal
domein.
A. De verordening is op B1
niveau opgesteld.

B.

Toelichting

1. Er is gezamenlijk met de gemeenten een omgekeerde modelverordening Sociaal Domein opgesteld
A. Het gezamenlijk met de gemeente opstellen van de integrale verordening sociaal domein
De integrale verordening sociaal domein is eind 2020 vastgesteld door de gemeenteraden en treedt in
werking op 1 januari 2021. De verordening is opgesteld in werkgroepen waarbij medewerkers van de
gemeenten en de SDOA onderling samenwerkten aan de teksten. Hierbij waren medewerkers vanuit het
hele sociaal domein betrokken, zodat de verordening ook in de breedte van het sociaal domein begrijpelijk
te lezen is en alle medewerkers binnen het sociaal domein er goed mee kunnen werken.
B. Trainen van medewerkers in het sociale domein
Nadat de verordening is vastgesteld in de gemeenteraden is gezamenlijk met de gemeenten een
incompany training georganiseerd waar ook SDOA-medewerkers aan deelnamen. In deze training stond het
leveren van maatwerk, het werken vanuit de bedoeling van de wet en de ‘omgekeerde toets’ centraal.
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2. Deze verordening is helder en begrijpelijk voor inwoners.
A. Opstellen van de verordening sociaal domein op B1-niveau
De verordening is in B1-taalniveau geschreven. Daarnaast is er vooral gericht op de leesbaarheid advies
uitgebracht door de Cliëntenraad Participatiewet en Wmo- en Jeugdraden van de gemeenten. Deze
feedback van de raden is meegenomen zodat de verordening beter leesbaar werd voor inwoners.
4.4 Wat heeft het gekost?
Programma
Ondersteuning

Begroting
primitief

Begroting
na wijzigingen

Rekening
2020

Afwijking

4.396
4.396
0
0
0
0

4.256
4.256
0
0
0
0

4.084
4.227
-143
0
0
-143

-172
-29
-143
0
0
-143

(x € 1.000)
Baten
Lasten
Resultaat baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Gerealiseerd resultaat

Vergeleken met de afgelopen jaren zijn de kosten voor bijzondere bijstand gedaald. Deze daling van de
uitgaven zit in lagere uitgaven voor de kindregelingen, rente en aflossing voor schulden van statushouders
en de individuele inkomenstoeslag.
De uitgaven voor de kindregelingen zijn gedaald in 2020. De uitgaven voor de zwemles zijn bijvoorbeeld
gehalveerd in 2020. Dat kan worden verklaard doordat zwembaden in 2020 als gevolg van de coronacrisis
een aantal maanden gesloten waren en tussendoor beperkt open zijn geweest. Mogelijk zijn kinderen
daarom niet gestart met hun zwemlessen in 2020. Ook de uitgaven voor de aanschaf van een computer zijn
achtergebleven in 2020. Door de coronacrisis werd in eerste instantie verwacht dat er een grotere vraag
zou zijn naar computers door het thuisonderwijs. Vanuit de SDOA werd in deze periode bij noodsituaties
een passende oplossing geboden wanneer er vraag was naar een computer voor thuisonderwijs. Daarnaast
hebben veel scholen computers en tablets verstrekt aan hun scholieren. Bij enkele scholen werd dit niet
gedaan en daarom is er aan sommige gezinnen één of meerdere keren een computer of tablet verstrekt in
2020. Tot slot is ook bij de participatieregeling voor kinderen is minder uitgegeven in 2020. Dit kan ook
worden verklaard doordat de verschillende lockdowns in 2020 een dempend effect hebben gehad op de
uitgaven aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten voor kinderen.
De uitgaven voor de rente en aflossing van de lening voor statushouders vallen lager uit dan in 2019.
Statushouders lenen een bedrag bij de SON wanneer zij vanuit het asielzoekerscentrum zich voor het eerst
vestigen in één van de SDOA-gemeenten. Deze lening is bedoeld voor de inrichting van de woning. De
lagere uitgaven kunnen worden verklaard doordat de instroom van statushouders is gedaald. Daarnaast
wordt voor leningen vanaf 2019 een lagere rente berekend voor inwoners van de gemeenten Berkelland en
Oost Gelre. De gemiste dekking die hierdoor ontstaat voor de uitvoeringskosten van de SON, wordt door
deze twee gemeenten vergoed en valt buiten de bijzondere bijstand.
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De uitgaven voor de individuele inkomenstoeslag zijn ook gedaald in 2020 in de gemeente Oost Gelre. Dit
kan worden verklaard doordat voor deze gemeente er per 1 januari 2020 een herziening van het beleid
individuele inkomenstoeslag heeft plaatsgevonden.
Saldo Uitgaven - baten
bijzondere bijstand /
minimabeleid
(x € 1.000)
Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk
Totaal

Begroting
2020 na
wijzigingen

Werkelijke
kosten 2020

Verschil

Werkelijke
kosten 2019

1.305
495
942
2.742

1.260
475
903
2.638

-45
-20
-39
-104

1.303
615
865
2.783
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5. PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN
Onder het programma overhead en algemene kosten worden de algemene bedrijfsvoeringskosten
verantwoord, de incidentele baten en lasten en de mutaties in de reserves.
5.1 Wat heeft het gekost?
Programma
Overhead en algemene
kosten
(x € 1.000)
Baten
Lasten
Resultaat baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Gerealiseerd resultaat

Begroting
primitief

Begroting
na wijzigingen

Rekening 2020

Afwijking

4.905
5.565
-660
0
0
-660

4.670
5.380
-710
50
0
-660

4.134
5.029
-895
597
124
-422

-536
-351
-185
547
124
238

In december 2020 heeft er in het Algemeen bestuur besluitvorming plaatsgevonden rondom de
bestemmingsreserves. Besloten is om de bestemmingsreserves Corona en Onderzoek Sociaal domein op te
heffen. In de voorlopige afrekening die in december aan de gemeenten is verzonden, is de bate als gevolg
van het opheffen van deze reserves reeds verrekend. Dit verklaart de lagere baten van het programma.
Door voornoemd besluit vallen ook de onttrekkingen hoger uit dan begroot.
In 2020 is uitvoering gegeven aan de I-visie. Een deel van de projecten heeft vertraging opgelopen en loopt
door in 2021. Het Algemeen bestuur heeft besloten het onbenutte budget ter hoogte van € 124.000 voor
deze projecten toe te voegen aan de bestemmingsreserve ICT.
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6. BELEIDSINDICATOREN
Onderstaand een opgave van de beleidsindicatoren.
Nr Taakveld
1
2
3
4

0. bestuur en ondersteuning
0. bestuur en ondersteuning
0. bestuur en ondersteuning
0. bestuur en ondersteuning

Naam indicator

Eenheid

Formatie
Bezetting
Apparaatskosten
Externe inhuur

5 0. bestuur en ondersteuning
27 6. Sociaal domein

Overhead
Personen met een
bijstandsuitkering

FTE per 1.000 inwoners
FTE per 1.000 inwoners
Kosten per inwoner
Kosten als % van totale
loonsom + totale kosten
inhuur externen
% van totale lasten
Aantal per 10.000
inwoners

28 6. Sociaal domein

Lopende re-integratie
voorzieningen

Aantal per 10.000
inwoners van 15-64 jaar
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Waarde
1,1
1,0
€ 0,10
21,7%

8,3%
Berkelland: 259,5
Oost Gelre: 216,9
Winterswijk: 398,8
Berkelland: 552,4
Oost Gelre: 391,1
Winterswijk: 651,6

7. PARAGRAFEN
Algemeen
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven welke paragrafen moeten worden
opgenomen in de jaarrekening. De paragrafen grondbeleid en lokale heffingen zijn niet van toepassing
voor de gemeenschappelijke regeling SDOA.
De volgende paragrafen worden achtereenvolgens behandeld:
1. Financiering
2. Verbonden partijen
3. Bedrijfsvoering
4. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
5. Onderhoud Kapitaalgoederen
6. Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
7. Corona

7.1

Financiering

De Wet financiering decentrale overheden (FIDO) verplicht de gemeenschappelijke regeling om richtlijnen
vast te stellen voor het beheer van de geldstromen en de risico’s die daaraan verbonden zijn. De SDOA
volgde t/m begin 2020 het treasurystatuut van de gemeente Berkelland. In 2019 is voor SDOA een eigen
treasurystatuut opgesteld, dat in maart 2020 door het Algemeen bestuur is vastgesteld.
Treasuryfunctie
De treasuryfunctie maakt onderdeel uit van de ondersteunende diensten die de gemeente Berkelland voor
de SDOA verricht.
Risicobeheer
Om de risico’s eenvoudig te beheersen zal de SDOA bij voorkeur alleen gelden uitzetten bij en aantrekken
van de gemeente Berkelland tegen gangbare marktconforme condities. De voorschotnota’s voor de
bijdrage van de gemeenten worden afgestemd op de geldstromen binnen de SDOA.
Kasgeldlimiet en renterisiconorm
In 2020 had de Sociale Dienst geen langlopende leningen, de renterisiconorm is daarom niet van
toepassing. Ook heeft de SDOA in 2020 geen kasgeld aangetrokken en daarmee is de SDOA binnen de
kasgeldlimiet gebleven.

7.2

Verbonden partijen

Er is sprake van een deelneming wanneer de SDOA aandelen in een B.V. of N.V. heeft. Het aanhouden van
aandelen is op zich een risicodragend financieel belang, waarmee stemrecht gemoeid is. Daarmee is er
sprake van zowel een bestuurlijk als een financieel belang en dus een verbonden partij. In het kader van de
wet FIDO mag de SDOA alleen deelnemingen hebben vanwege het publieke belang en indien de SDOA ook
daadwerkelijk invloed wil kunnen uitoefenen. Het houden van een aandelenbelang als belegging - en dus
zonder wenselijk bestuurlijk belang - is op grond van de wet FIDO niet toegestaan.
De SDOA heeft in de deelneming 2020 Slinge Werkt! B.V. opgericht waarin het werkgeverschap voor nieuw
Beschut Werken wordt vormgegeven. De SDOA is enig aandeelhouder van deze vennootschap. Het eigen
vermogen van Slinge Werkt! bestaat uit het door de SDOA volgestorte aandelenkapitaal ter hoogte van € 1.
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7.3

Bedrijfsvoering

7.3.1

Personeel

Invulling formatie 2020
Binnen de SDOA wordt sterk gestuurd op de invulling van de formatie. Hierbij is ingespeeld op de in 2021 te
vormen nieuwe uitvoeringsorganisatie. In 2020 is niet de volledige formatie ingevuld, onder andere als
gevolg van de restricties in de dienstverlening als gevolg van de coronacrisis. In 2020 is daarom in de
bestuursrapportages een bedrag van € 600.000 afgeraamd. De gemiddelde bezetting bedroeg 106 fte,
tegen een formatieomvang van 112 fte’s op basis van de klantaantallen per 1 januari 2020. Gemiddeld had
75% van de medewerkers een ambtelijke aanstelling, de overige 25% is ingezet via een payroll- of
uitzendovereenkomst.
Inzet SDOA-personeel bij de ROZ
Gezien de urgentie en de enorme werkdruk voor de uitvoering van de Tozo-regelingen is door de SDOA
direct aan de ROZ ondersteuning aangeboden. Een aantal medewerkers van de SDOA is ingezet om de
aanvragen administratief te verwerken. In totaal is 560 uur ondersteuning verleend. Gelet op het lagere
aantal aanvragen Tozo 2 ten opzichte van de eerste Tozo regeling, en de toenemende mogelijkheden
binnen de re-integratiedienstverlening is deze inzet voor de ROZ per medio juni beëindigd.
Integriteit
Naleving en handhaving zijn onlosmakelijke en logische onderdelen van een succesvolle dienstverlening
voor de integrale samenwerking binnen het sociale domein. Het is van wezenlijk belang dat tijdig wordt
ingegrepen bij onrechtmatige situaties, zodat problemen niet door- en/of oplopen zoals een terugvordering
en een bestuurlijke boete die kan worden opgelegd aan uitkeringsgerechtigden. Dit start met het geven van
voorlichting, zowel mondeling als schriftelijk. Medewerkers met een hulpverleningsrelatie vanuit Wmo en
Jeugd worstelen soms met kennis van misbruik, fraude en/of onrechtmatig gebruik van voorzieningen. Met
deze achtergrond heeft bestuurlijk een verkenning plaatsgevonden rondom integriteit van de professional
zelf en verwachtingen ten aanzien van handelswijze. De thematiek over fraudesignalen en de mogelijke
spanning met de omgekeerde toets wordt meegenomen bij de werkgroep intake vanuit Samen aan het
Stuur. De vraagstukken rond eigen integriteit en moreel juiste handelswijzen worden opgenomen bij de
werkgroep opleiding vanuit de bestuursopdracht.
Alle medewerkers die in dienst treden van de SDOA leggen de eed of belofte af. Daarnaast wordt voor
iedere medewerker voor aanvang van de werkzaamheden een Verklaring Omtrent Gedrag opgevraagd.
Voor het gebruik van de Elektronische infrastructuur bij de uitvoering van de taken die bij of krachtens de
Wet SUWI bij de SDOA zijn belegd is er extra controle op gebruik. De autorisaties van de systemen zijn
afgestemd op wat nodig is voor het werk. Verder is er nog interne controle en zijn er terugkerende
bewustwordingsacties op het gebruik van gegevens en privacy onder regie van de security officer.
Op 16 november 2020 is de e-learning iBewustzijn van start gegaan gericht op informatiebeveiliging,
privacy en integriteit. Dit is een modulair programma waarbij elke module wordt afgerond met een
kennistoets. Bij het behalen van alle kennistoetsen wordt een certificaat uitgereikt. Deelname aan de elearning is verplicht. Medewerkers hebben tot 1 februari 2021 gelegenheid om de e-learning af te ronden.
7.3.2

Informatisering

Afgelopen jaar is er ingezet op het versterken van de basis van de ICT infrastructuur. Er is flink geïnvesteerd
in de onderliggende structuur en processen en er is een professionaliseringsslag gemaakt in de werkwijzen
en vaardigheden.
Het actief onder de aandacht brengen van de informatievoorziening en ICT bij het management door
middel van een ICT stuurgroep en de aandacht voor team applicatiebeheer hebben bijgedragen aan een
versterkte basis voor de ICT infrastructuur.
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Naast het versterken van deze basis zijn er ook duidelijke stappen gezet op het gebied van digitalisering.
Zowel intern als richting de klant. Hierbij kan gedacht worden aan de digitale werkplekken (iedereen een
laptop), de uitrol van Microsoft Teams en al het thuiswerken. Richting de klant hebben we mooie stappen
gezet door de introductie van Mijn Inkomen en de Meedoenapplicatie.
Op het gebied van data zijn de eerste stappen gezet door het aannemen van een data-analist en de focus
op datakwaliteit vanuit een projectteam.
Niet alles is gelukt zoals gepland. Voornamelijk de vernieuwing van het zaaksysteem had een flinke
verbeterslag op moeten leveren voor de SDOA. Helaas kwam hier de noodzakelijke eigen aansluiting van
SDOA op het GBA-v tussendoor, met daaropvolgend de benodigde ontvlechting van de suite Jeugd/WMO
voor Winterswijk en Berkelland. Om deze reden is de opstart van het project uitgesteld.
Op het gebied van automatisering zijn er verbeteringen gedaan in de infrastructuur. Onder andere de
digitale werkplekken maar ook de eigen GBA-v aansluiting voor de SDOA zijn hier onderdeel van. Bij het
ontwerpen van de werkplek is beheerstechnisch voornamelijk gefocust op het beschermen van het
datacenter. De werkplek is binnen het datacentrum geplaatst. Alleen via een beveiligde verbinding werd
toegang tot het datacenter en daarmee werkplek, applicaties en data (in het datacenter van gemeente
Berkelland) geboden.
Vanuit gemeente Berkelland is een opstart gemaakt met een cloudstrategie waar ook de SDOA onderdeel
uit van zal maken. De gemeente Berkelland is hierin ‘in the lead’ en vanuit de
dienstverleningsovereenkomst is de afspraak dat de SDOA deze ontwikkelingen volgt.
7.3.3

Automatisering

De applicatiebeheerders verzorgen de innovatie- en helpdeskfunctie voor zowel de medewerkers van de
Sociale Dienst als voor de Wmo-afdelingen van de gemeenten. Rondom de planning en invoering van
nieuwe Suites voor het Sociaal Domein (SvhSD)-releases zijn werkafspraken gemaakt.
SvhSD is het automatiseringssysteem van de Sociale Dienst waarin de gegevens van de werkzoekenden
worden vastgelegd, waarin gerapporteerd wordt en waaruit de uitkeringen en de bijzondere bijstand
worden betaald. Naast de SvhSD beheert applicatiebeheer ook de applicaties Cognos, CompetenSYS en
Compas. Jaarlijks worden meerdere nieuwe releases geïmplementeerd om de applicaties aan te laten
sluiten bij de meest recente wet- en regelgeving.
7.3.4

Communicatie

De SDOA zet in op de verbinding met de eigen medewerkers, de gemeenten, de partners, overige
organisaties en natuurlijk onze klanten en werkgevers. Door Corona kwam de communicatie in 2020 vanaf
maart in een heel ander daglicht te staan. Besluiten van het kabinet zijn consequent doorvertaald naar
(gedeeltelijke) sluiting van de kantoren voor gesprekken met klanten. Via de website en sociale media,
huis-aan-huisbladen zijn klanten daarvan op de hoogte gesteld.
De SDOA heeft sociale media als Facebook en Instagram veel meer ingezet dan in het verleden om goed
aan te sluiten bij een deel van de doelgroep. Gezien de coronamaatregelen is beeldbellen het
voorkeurskanaal geworden en is de dienstverlening zoveel mogelijk digitaal voortgezet.
In december heeft de digitale dienstverlening een impuls gekregen door ingebruikname van de website
“mijn inkomen”. Klanten hebben daardoor zelf inzicht in alle betalingen, jaaropgaves en specificaties. Ook is
het mogelijk om zelf persoonlijke gegevens te wijzigen en/of wijzigingen door te geven. Dit draagt bij aan
de zelfredzaamheid van de klant. Iedere klant heeft een brief gekregen om “Mijn Inkomen” te activeren.
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7.3.5

Voortgang bestuursopdracht Samen aan het stuur

De gemeenteraden hebben in november 2020 de tussenrapportage Samen aan het stuur vastgesteld.
Hiermee is helder hoe het dienstverleningsconcept eruit komt te zien. Voor de inwoner betekent dit dat
een aanvraag voor een bijstandsuitkering en ondersteuning bij het vinden van werk start bij het sociale
team van elke gemeente. Door korte lijnen en vanuit een brede blik kunnen inwoners beter worden
bediend. De inwoner krijgt één casemanager, waarbij het goede gesprek voorop staat. Wanneer de
inwoner hulp naar werk of andere vorm van activering nodig heeft, is het nieuwe Werkleerbedrijf dé plek
waar deze inwoner aan de slag kan met zijn eigen ontwikkeling. Om een zo divers mogelijk aanbod aan
werkzaamheden en activeringsmogelijkheden te creëren, werkt het Werkleerbedrijf met lokale partners.
Bij de dienstverlening van de nieuwe uitvoeringsorganisatie staat de vraag van de individuele inwoner
centraal. Het doel is een doorlopende ontwikkellijn in te richten van arbeidsmatige dagbesteding naar een
baan bij een reguliere werkgever. Hiervoor is een omgeving nodig, waarin op allerlei verschillende
manieren gewerkt kan worden aan het opdoen van werkervaring en ontwikkelmogelijkheden. Om dit
dienstverleningsconcept uit te kunnen voeren worden de twee huidige uitvoeringsorganisaties, Werkbaan
Oost en de SDOA, samengevoegd en gehuisvest op één locatie. De keuze is gevallen op het pand Batterij
10-12 in Groenlo (op het industrieterrein De Laarberg). De planning is dat Werkbaan Oost in september
2021 verhuist naar dit gebouw, de SDOA volgt in december 2021.
In 2021 wordt op basis van het dienstverleningsconcept de personeelsformatie en de begroting van het
Werkleerbedrijf uitgewerkt tot een inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan wordt voor advies voorgelegd aan de
BOR (Bijzondere Ondernemingsraad) en aan de raden.
7.3.6

Klachtenprocedure en bezwaarschriften

Bezwaarschriften
Indien klanten (bijzondere) bijstand het niet eens zijn met een door de SDOA genomen besluit kunnen ze
een bezwaarschrift indienen bij de Commissie Bezwaarschriften. Dit is een onafhankelijke commissie
bestaande uit een voorzitter, twee leden en een ambtelijk secretaris.
De SDOA heeft in 2020 in totaal 9052 besluiten genomen waartegen bezwaar ingediend kan worden. In
2020 zijn er in totaal 83 bezwaarschriften binnengekomen, waarvan 14 bezwaren betrekking hadden op
besluitvorming door de ROZ inzake de Tozo.
In 2020 zijn er 83 bezwaarschriften ontvangen. Hiervan:
zijn 27 bezwaarschriften ongegrond verklaard;
zijn 3 bezwaarschriften gegrond verklaard;
zijn 5 bezwaarschriften deels gegrond verklaard;
zijn 4 bezwaarschriften niet ontvankelijk verklaard;
zijn er 30 bezwaarschriften door de indieners voorafgaand aan de behandeling in de commissie
ingetrokken. Deze bezwaarschriften zijn om diverse redenen ingetrokken. Bijvoorbeeld doordat het
bestreden besluit nogmaals werd toegelicht, of omdat na heroverweging de SDOA tot een ander
besluit kwam.
Aan het eind van 2020 waren er nog 14 bezwaarschriften in behandeling
In vergelijking met het jaar 2019 is er een stijging te zien van 18 bezwaarschriften.
Dit heeft vooral te maken met de Tozo bezwaren die in 2020 zijn binnengekomen en behandeld zijn door
de SDOA.
De Commissie Bezwaarschriften zal een apart jaarverslag over 2020 uitbrengen.
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Klachtenprocedure
In maart 2020 is binnen de SDOA een nieuwe klachtenprocedure geïntroduceerd. Voorheen was een deel
van het proces, het registreren van de binnenkomende klachten belegd bij Gemeente Berkelland. De
nieuwe klachtenprocedure werkt voor zowel de klant als medewerkers eenvoudiger, sneller en beter. De
klachten kunnen mondeling, schriftelijk of via de website worden gedaan. Deze worden centraal
geregistreerd en doorgeleid naar de teamleider betrokken bij hetgeen waarover de klacht gaat. De meeste
klachten kunnen door middel van interventie door deze klachtbehandelaar naar tevredenheid van de klager
worden opgelost voordat deze de gehele klachtenprocedure moet doorlopen. Deze klachtenprocedure is
hiermee ook een middel om de dienstverlening en klanttevredenheid te verbeteren.
Er zijn in 2020 twaalf klachten ingediend. Deze zijn allemaal naar tevredenheid afgehandeld. De nieuwe
klachtenprocedure wordt begin 2021 geëvalueerd.
7.3.7 Financieel beheer
Administratieve organisatie
Op het gebied van Planning en Control-stukken vindt overleg met de gemeente plaats in het Strategisch
Overleg, onder regievoering van de gemeente. De P&C-cyclus is zoveel mogelijk aangepast aan de cycli van
de drie gemeenten. Aangezien de SDOA een gemeenschappelijke regeling is, noopt dit tot een relatief
vroege agendering van de begrotingen en bestuursrapportages. In het Ambtelijk Opdrachtgevers Overleg is
in 2020 met de drie gemeenten volop samengewerkt.
Interne Controle en Interne Processen
De interne controle (IC) op de Participatiewet heeft in 2020 doorlopend plaatsgevonden. Ieder kwartaal is
er een tussenrapportage uitgebracht aan het management. Er zijn geen bevindingen geconstateerd die de
rechtmatigheid in negatieve zin raken. Medewerkers ontvangen individuele feedback op hun werk. De
leidinggevende krijgt feedback op hoofdlijnen met daarbij adviezen ter verbetering. Het werk van de
nieuwe collega’s wordt getoetst door de afdeling Kwaliteit, totdat ze voldoende score halen om zelf
gemandateerd te kunnen werken. In 2020 zijn er ook een aantal interne themacontroles gedaan.
Voorbeelden daarvan zijn de toepassing van de afhandeling signalen inlichtingenbureau en de kwaliteit van
rapportages. Hierin is dezelfde systematiek gevolgd als het gaat om feedback aan betrokken medewerkers
en leidinggevenden. De controles zijn uitgevoerd in nauwe samenwerking met de accountant. De opbrengst
van de IC wordt ook gebruikt om de werkprocessen nog strakker te volgen en waar nodig extra scholing te
geven.
7.3.8

Facilitaire dienstverlening

Gebouwen
In 2021 worden de SDOA en Werkbaan Oost samengevoegd tot één nieuwe uitvoeringsorganisatie. Deze
uitvoeringsorganisatie zal gaan werken vanuit een centrale locatie. Hiertoe is eind december een
huurovereenkomst gesloten ingaande 1 juli 2021 voor het pand Batterij 10-12 op de Laarberg in Groenlo.
De huurovereenkomsten van het Stadhuis in Groenlo en het Loopbaanplein te Winterswijk zijn per 31
december 2021 opgezegd.
Post en Archief
Net als voorgaande jaren is gebruik gemaakt van interne postbezorging tussen de gemeenten, het
Loopbaanplein te Winterswijk en de backoffice van SDOA in Groenlo.
De SDOA beschikt over archieven in beide locaties. Daarnaast staan de personeelsdossiers bij de personeelen salarisadministratie van de gemeente Berkelland.
Inkoop
De SDOA maakt gebruik van de inkoopadviseur van Berkelland. Er zijn in 2020 geen Europese
aanbestedingen geweest.
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7.3.9

Externe processen

Werkgeversbenadering: WSPA
Diverse regionale ontwikkelingen (de uittreding van Oude IJsselstreek uit Laborijn, opzegging van
Bronckhorst/Doetinchem van de eerdere Dienstverleningsovereenkomst) maakten dat met de
deelnemende partijen in het WSPA toegewerkt is naar een Samenwerkingsovereenkomst WSPA. Deze
Samenwerkingsovereenkomst WSPA is van kracht per 1 januari 2021 en heeft een looptijd van 3 jaar.
Cliëntenraad en klankbordgroep
De Cliëntenraad Participatiewet wordt zo optimaal mogelijk betrokken bij de voorbereiding, vaststelling,
uitvoering en evaluatie van gemeentelijk beleid. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies. De Cliëntenraad
heeft zich gepositioneerd als een belangrijke gesprekspartner op belangrijke dossiers. Er zijn
samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de SDOA en de Cliëntenraad om in vraagstukken in de preadviesfase gezamenlijk te verkennen.
De Cliëntenraad heeft in 2020 naast de adviezen ook de volgende verzoeken en onderwerpen aan het
Dagelijks Bestuur gericht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Verzoek goedkeuring budget 2021 Cliëntenraad
Verzoek benoeming 2 nieuwe leden Cliëntenraad
Klacht over Meedoenapplicatie
Advies met betrekking vorm budgetbeheer
Advies inzake beleidsregels terugvordering Bbz
Vervolgverzoek Meedoenapplicatie
Pre-advies concept verordening sociaal domein
Jaarverslag 2019 Cliëntenraad
Definitief advies verordening sociaal domein
Aanvulling definitief advies verordening sociaal domein art. 3.4 lid 1
Stroomlijnen besluit- en adviestermijnen
Brief collectieve zorgverzekering gemeente Winterswijk
Advies beleidsregels verordening sociaal domein
Verzoek tot goedkeuring budget 2022 Cliëntenraad
Activiteitenplan 2021
Advies inkomensvrijlating en rekentool

Ten behoeve van reflectie en hun inbreng in het proces Samen aan het Stuur is een Klankbordgroep
geïnstalleerd. Deze Klankbordgroep bestaat uit ervaringsdeskundigen en een vertegenwoordiging vanuit de
Cliëntenraad. De Klankbordgroep denkt periodiek mee over de verdere professionalisering van de
dienstverlening van de SDOA.
Eind december 2020 is de Cliëntenraad gefaciliteerd om een digitaliseringsomslag te maken. Er zijn nieuwe
laptops in bruikleen gegeven, zodat er op een goede wijze digitaal vergaderd kan worden.

7.4 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
7.4.1

Algemeen

Algemeen
Het weerstandsvermogen is een buffer om ontwikkelingen waarmee geen rekening is gehouden op te
vangen. In algemene zin wordt het weerstandvermogen gevormd door de algemene reserve en de stelpost
onvoorzien.
De SDOA kent op dit moment een algemene reserve van € 1.500.000. Voor dit bedrag kunnen risico’s door
de SDOA worden opgevangen. Dit komt dan niet ten laste van de deelnemende gemeenten. De gemeenten
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staan garant voor de exploitatietekorten van SDOA, maar de SDOA heeft met de algemene reserve dus een
eigen buffer.
De algemene reserve is door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 2 juli 2020 gevormd. Op
17 december 2020 heeft zij het “Beleidskader Risicomanagement en weerstandsvermogen” vastgesteld.
Door de SDOA is in 2020 adequaat ingespeeld op de mogelijke impact van de coronacrisis. Hierdoor is
aanspraak op de algemene reserve niet noodzakelijk gebleken.
De navolgende top 10 aan potentiele risico’s is geïnventariseerd en deze zijn vervolgens vertaald in het
daarvoor benodigde weerstandsvermogen om deze risico’s af te dekken.
Benodigd weerstandsvermogen
Om tot een onderbouwing van het benodigde weerstandsvermogen te komen wordt de volgende
werkwijze gehanteerd:
1. Identificeren risico’s;
2. Beoordelen en prioriteren risico’s;
3. Analyse van de risico’s;
4. Bepalen weerstandvermogen.
Onderstaand de bepaling van het benodigd weerstandsvermogen.
Omschrijving risico

Beheersmaatregel(en)

Kans

Jaarlijks/
incidenteel

Onvoorziene andere politieke keuze
Door verkiezingen, dan wel door
onvoorziene wijzigingen in het beleid
van de gemeenten, dient de bestaande
koers van SDOA gewijzigd te worden.
Dit kan leiden tot stagnatie van
ontwikkeling (pas op de plaats).

Getroffen maatregelen:
- Goede besluitvorming;
- Regelmatige overlegstructuur;
- Goed contact tussen bestuurders en directie.

Hoog

Incidenteel

Benodigd
weerstandsvermogen
€ 375.000

Hoog

Incidenteel

€ 75.000

Middel

Jaarlijks

€ 250.000

Onvoorzien stijgt het bestand meer of
minder dan verwacht
Terugval economie vergroot
bovenkant bestand (mensen die in
principe in categorie Werk zitten) en
moeten andere
instrumenten/activiteiten worden
ingezet om burgers actief/werkfit te
houden.
Bedrijfsvoering onvoldoende in
control
Als de bedrijfsvoering niet in control is
kan onvoldoende worden (bij)gestuurd
op de realisatie van de doelstellingen
en de beoogde kwaliteit. Door fouten
in bedrijfsvoeringsprocessen kan
negatieve beeldvorming ontstaan.

Nieuwe maatregelen:
- Overdrachtsdossier voor nieuwe bestuurders;
- Heldere 4-jaarlijkse bestuurlijke
opdrachtverstrekking, vertaald in een jaarlijks
Dienstplan
- Periodiek strategisch overleg gemeenten en de
SDOA.
Getroffen maatregelen:
- Flexibele schil van 10% bij daling bestand
- Compensatie gemeenten impact Corona
Nieuwe maatregelen:
- Proactief mogelijke scenario’s uitwerken:
werkzaamheden, projecten en trajecten (inclusief
financiële en personele component);
Getroffen maatregelen:
- Interne controle op werkprocessen;
- Budgetoverzichten;
- Bestuursrapportages;
- Wekelijkse- en maandelijkse rapportages.
Nieuwe maatregelen:
- Uitgaven toerekenen naar periode;
- Samenvatting budgetoverzichten tweemaandelijks
bespreken in MO;
- Budgetoverzichten Cognos per budgethouder en
maandelijkse PO’s met control
- Data-gedreven sturen
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Omschrijving risico

Beheersmaatregel(en)

Door afleiding focus op business
verloren
Door te veel afleiding als gevolg van de
bestuursopdracht Samen aan het
stuur, wordt de focus op de
corebusiness verloren (intern gericht)

Getroffen maatregelen:
- Focus op ziekteverzuim;
- Informeren, communiceren;
- Aandacht voor individuele medewerker;
- Extra aandacht vragen van de teams voor het
behalen van de doelstellingen van de SDOA.

Door digitalisering grotere kans op
inbreuk privacy

Nieuwe maatregelen:
- Medewerkers actiever betrekken (deelname in
werkgroepen);
- Intensiveren van de aandacht voor de individuele
medewerker;
- Eventueel; organisatiebrede training omgaan met
veranderingen aanbieden.
Getroffen maatregelen:
- Firewall;
- Beveiligde Citrix SDOA omgeving op de mobiele
apparaten;
- Rol security- en privacy-officer ingevuld;
- E-mails met persoonlijke gegevens versleuteld
versturen;
- Bewustwording van de collega’s bij het delen van
gegevens.

Nieuwe wetgeving belemmert het
gewenste resultaat
De SDOA krijgt extra taken in de
uitvoering zonder adequate
financiering of wordt als gevolg van
wijziging in wetgeving geconfronteerd
met extra kosten

ICT systemen zijn niet beschikbaar

Nieuwe maatregelen:
- Herzien informatiebeveiligingsplan en privacybeleid
(in de afrondende fase);
- Blijvende aandacht voor de bewustwording;
- Intensiever contact met de verantwoordelijke
informatiemanagers van de 3 SDOA gemeenten;
- Gezamenlijk plan van aanpak maken en waar nodig
verbeteringen inzetten en borgen.
Getroffen maatregelen:
- Nee
Nieuwe maatregelen:
- Optimaliseren vaste/flexibele formatie, welke
formatieve verhouding is gekoppeld aan kpi’s;
- Dienstverlening afstemmen op middelen;
- Aanvullende middelen: subsidiemogelijkheden
onderzoeken;
- Mogelijkheden onderzoeken voor regionale
samenwerking.
Getroffen maatregelen:
- Helpdesk / systeembeheer stand-by tijdens
werktijden;
- Regelmatige back-up van de systemen/
uitwijkprocedure bij noodgevallen;
- Regelmatige en tijdige vervanging van apparatuur.
Nieuwe maatregelen:
- DVO aanscherpen;
- Optimaliseren stand-by helpdesk/ systeembeheer;
- Afspraken maken met medewerkers over omgang
met ter beschikking gestelde apparatuur;
- Op locatie afsluitbare opbergmogelijkheden voor
opslag apparatuur;
- ICT volledig in eigen beheer van de SDOA.
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Kans

Jaarlijks/
incidenteel

Benodigd
weerstandsvermogen
€ 300.000

Middel

Jaarlijks

Middel

Incidenteel

€ 125.000

Laag

Jaarlijks

€ 50.000

Hoog

Incidenteel

€ 245.000

Omschrijving risico

Beheersmaatregel(en)

Kans

Jaarlijks/
incidenteel

Besluitvorming gemandateerde
partijen leidt tot claims
De SDOA heeft taken aan andere
partijen gemandateerd maar blijft
eindverantwoordelijk.
Bijvoorbeeld:
* ROZ voor de uitvoering van de Bbz;
* SON voor schuldhulpverlening.

Getroffen maatregelen:
- Risico’s worden gedeeld met andere
regiogemeenten;
- Borgen / beleggen accountmanagers;
- Overdrachtsmomenten;
- DVO evalueren.

Laag

Incidenteel

Laag

Incidenteel

Dekking
opgenomen
in risico:
Onvoorzien
stijgt het
bestand meer
of minder dan
verwacht

Laag

Incidenteel

Dekking
opgenomen
in risico:
Onvoorziene
andere
politieke
keuze

Samenstelling klantenbestand wijzigt
onvoorzien

Partners treden uit

Nieuwe maatregelen:
- Herijken van rollen en verantwoordelijkheden;
- Mandaat actualiseren.
Getroffen maatregelen:
- Nee.
Nieuwe maatregelen:
- Volgen van internationale en landelijke
ontwikkelingen en daaruit volgend beleid in
Nederland (beleid SDOA);
- Meenemen van politiek en bestuur op te nemen
maatregelen zoals uitbreiding volume en eventuele
consequenties zoals huisvesting;
- Proactief mogelijke scenario’s uitwerken:
werkzaamheden, projecten en trajecten.
Getroffen maatregelen:
- Uittredingsbepalingen opgenomen in de
Gemeenschappelijke Regeling SDOA.
Nieuwe maatregelen:
- Reguliere evaluaties organiseren met bestuur v.w.b.
tevredenheid, wensen en benodigde bijsturing.

Benodigd weerstandsvermogen

7.4.2

Benodigd
weerstandsvermogen
€ 25.000

€ 1.445.000

Benodigd weerstandsvermogen

Voor de sturing op het weerstandsniveau is er een ratio weerstandsvermogen, die de verhouding aangeeft
tussen de beschikbare - en de benodigde weerstandscapaciteit. Voor het bepalen van het niveau van het
weerstandsniveau geldt de volgende normeringstabel.
Ratio weerstandsvermogen (norm)
Groter dan 2,0
Tussen 1,4 en 2,0
Tussen 1,0 en 1,4
Tussen 0,8 en 1,0
Tussen 0,6 en 0,8
Kleiner dan 0,6

Niveau (beoordeling)
Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

De weerstandsratio moet minimaal de kwalificatie ‘voldoende’ (tussen 1,0 – 1,4) hebben.
Op basis van bovenstaande risico-inventarisatie blijkt dat het benodigde weerstandsvermogen € 1.445.000
zou moeten zijn. De ratio weerstandsvermogen komt hiermee op 1,04 en is daarmee voldoende.
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7.4.3

Overzicht onvoorzien

Het is verplicht om in de begroting een stelpost voor onvoorziene uitgaven op te nemen.
Stelpost onvoorziene
uitgaven
(x € 1.000)
Begroting stelpost
Inzet stelpost
Gerealiseerd resultaat

Begroting
primitief

Begroting
na wijzigingen

30
0
30

30
0
30

Rekening 2020

Afwijking

0
0

30

In de begroting 2020 is, conform voorgaande jaren als onderdeel van de algemene baten en lasten een
stelpost voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 30.000. In 2020 zijn geen uitgaven ten laste van deze
stelpost gebracht, hetgeen geleid heeft tot een voordelig resultaat van € 30.000.
7.4.4

Kengetallen

Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen de volgende kengetallen moeten worden
opgenomen.
Kengetal

Jaarrekening
2020

Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen
Solvabiliteitsratio
Grondexploitatie
Structurele exploitatieruimte
Belastingcapaciteit

-981%
-981%
21%
N.v.t.
100%
N.v.t.

7.5 Onderhoud kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen zijn aankopen die een meerjarig gebruik dienen en we meestal aanduiden als
investeringen. Voor de SDOA betreft dit vooral de aanschaf van automatiseringsapparatuur, mobiele
telefonie en meubilair.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zoals opgenomen in de Financiële Verordening 212 zijn:
Omschrijving activum
Afschrijvingstermijn
Nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen
40 jaar
Renovatie, restauratie en aankoop kantoren en bedrijfsgebouwen
20 jaar
Kantoormeubilair
20 jaar
Technische installaties in bedrijfsgebouwen
20 jaar
Veiligheidsvoorzieningen in bedrijfsgebouwen
15 jaar
Automatiseringsapparatuur, software en licenties
5 jaar
Mobiele telefonie
3 jaar
Het minimale bedrag dat wordt geactiveerd bedraagt € 20.000.

7.6 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
Het budgetrecht is een recht van het Algemeen Bestuur. Het budgetrecht van het Algemeen Bestuur houdt
in dat het Dagelijks Bestuur in principe alleen uitgaven mag doen en verplichtingen mag aangaan na
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toestemming van het Algemeen Bestuur. Met de vaststelling van de begroting en de begrotingswijzigingen
geeft het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur deze toestemming.
Begrotingsrechtmatigheid houdt in dat de uitgaven binnen de begrote budgetten moeten blijven.
Begrotingsoverschrijdingen worden door de accountant als onrechtmatig beschouwd.
Het komt voor dat uitgaven of inkomsten niet passen binnen de begroting. De uitgave of inkomst is dan
eigenlijk onrechtmatig. Het Algemeen Bestuur heeft de inkomst of uitgave niet goedgekeurd. Toch zijn er
uitgaven en inkomsten die niet binnen de begroting passen maar die duidelijk wel rechtmatig zijn. In
onderstaande tabel uit het Controleprotocol 2014 heeft het algemeen bestuur aangegeven hoe de
accountant hiermee moet omgaan.
Soort begrotingsafwijking

Rechtmatig/
Onrechtmatig

Kostenoverschrijdingen waar ook inkomsten voor binnenkomen. Bijvoorbeeld extra
Rechtmatig
kosten voor een project waar ook subsidie voor wordt ontvangen. Als de inkomsten de
uitgaven helemaal of voor een deel dekken moet de accountant de overschrijding als
rechtmatig beoordelen.
Kostenoverschrijdingen die niet op tijd konden worden gemeld en die passen binnen
Rechtmatig
het bestaande beleid. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een regeling die we hoe dan
ook moeten uitvoeren. Ook kan het zo zijn dat de overschrijding pas na het publiceren
van de bestuursrapportages duidelijk wordt. In beide gevallen moet de accountant de
overschrijding als rechtmatig beoordelen.
Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid en die (ten onrechte) Onrechtmatig
niet tijdig zijn gemeld. Dit doet zich voor als tussentijds al duidelijk is dat het bestaande
budget niet toereikend is en dit niet gemeld wordt. De accountant moet de
overschrijding dan als onrechtmatig beoordelen.
Kostenoverschrijdingen die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor geen Onrechtmatig
begrotingsaanpassing is voorgesteld aan het Algemeen Bestuur.
Kostenoverschrijdingen die achteraf onrechtmatig blijken. Het gaat dan om kosten
Rechtmatig
waarbij achteraf door controle van derden (belastingdienst, subsidieverstrekker) blijkt
dat deze niet voor subsidie in aanmerking komen of dat een te laag bedrag is
afgedragen. Dit leidt tot minder subsidie of een naheffing waardoor overschrijdingen
ontstaan. Als dit gedurende het begrotingsjaar wordt geconstateerd gelden de
normale regels. Wordt dit na het begrotingsjaar geconstateerd dan heeft dit geen
gevolgen voor de rechtmatigheid.
Kostenoverschrijdingen op investeringen. Dit leidt tot jarenlang hogere kapitaallasten. Onrechtmatig
Voor de overschrijding van de investering gelden de normale regels. De daaruit
voortvloeiende hogere kapitaallasten zijn rechtmatig. Deze worden in volgende
begrotingen namelijk meegenomen.
Begrotingsoverschrijdingen die niet bij het Algemeen Bestuur bekend zijn beschouwt de accountant als
onrechtmatig. Daarom worden via deze paragraaf de overschrijdingen voorgelegd aan het Algemeen
Bestuur. Na instemming van het Algemeen Bestuur met deze overschrijdingen is er formeel geen sprake
meer van overschrijdingen en begrotingsonrechtmatigheid in het kader van de controleverklaring van de
accountant.
Formeel is het voldoende om alleen de overschrijdingen aan de lastenkant te laten vaststellen om deze
alsnog als rechtmatig te laten beschouwen. Deze paragraaf omvat een overzicht van de afwijkingen in de
lasten tussen de begroting na wijzigingen en de werkelijke lasten.
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De afwijkingen in de lasten kunnen in vier categorieën ingedeeld worden, te weten:
1.
Compensatie door direct gerelateerde opbrengsten;
2.
Passend binnen bestaand beleid;
3.
Open einde regeling;
4.
Overige.
Geen van de programma’s laat een begrotingsoverschrijding zien.

7.7

Corona

7.7.1

Coronavirus (COVID-19)

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende
maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en
mogelijke maatregelen die nog volgen, hebben belangrijke financiële gevolgen voor alle gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen in Nederland. Zo ook voor de SDOA. Deze gevolgen zijn op dit moment nog
niet volledig te overzien. De door de Nederlandse overheid genomen en te nemen maatregelen hebben
impact op de ontwikkeling van de baten en de lasten, maar ook op de financiële positie, op het
weerstandsvermogen en op de risico’s.
7.7.2

Korte termijn effecten

In 2020 heeft de uitbraak van het corona virus en de ingrijpende maatregelen die hierop door de
Nederlandse overheid zijn genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen zijn effecten
gehad op de dienstverlening en de resultaten van de SDOA.
• Bestandsontwikkeling
In de begroting 2020 was een beoogde daling van het uitkeringsvolume van 2% opgenomen. Als gevolg van
de corona uitbraak is gedurende 2020 deze verwachting bijgesteld naar een mogelijke bestandsstijging van
4% per ultimo 2020. Uiteindelijk is de stijging beperkt gebleven, en is het uitkeringsbestand redelijk
constant gebleven.
• Wsw-detacheringsopbrengsten
Een deel van de Wsw-medewerkers behoorde tot de risicogroep en moest noodgedwongen thuis blijven.
Daarnaast moest een aantal bedrijven de deuren sluiten of eerst de nodige aanpassingen doen om de
gedetacheerden een veilige werkplek te bieden. Dit heeft geleid tot een derving van inkomsten van in
totaal € 263.000. De SDOA betaald de ontvangen detacheringsvergoedingen één op één door aan de
gemeenten, de uitgaven hiervoor vallen overeenkomstig lager uit. De drie SDOA gemeenten hebben vanuit
de Rijksoverheid voor de uitvoering van de WSW in totaal € 1.380.000 compensatie ontvangen voor de
corona impact.
• Tozo
Sinds 17 maart 2020 is de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers van kracht. De
Tozo is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.
Ondernemers kunnen hierbij inkomensondersteuning en/of bedrijfskrediet ontvangen. Dit heeft ertoe
geleid dat er extra uitgaven zijn gedaan in 2020 ter hoogte van € 13.271.000. Deze uitgaven zijn gedekt
door de voorschotbedragen die de gemeenten van het Rijk hebben ontvangen en die zij aan de SDOA
hebben doorbetaald.
De SDOA heeft tijdelijk medewerkers ingezet bij de ROZ om de aanvragen van Tozo 1 af te wikkelen. De
hiermee gepaard gaande kosten zijn ook ten late van de Tozo middelen gebracht. Deze bate is onderdeel
van het rekeningresultaat en leidt daarmee tot een lagere bijdrage vanuit de gemeenten voor de
uitvoeringskosten van de SDOA.
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• Dienstverlening zoveel als mogelijk digitaal
Het maatschappelijk leven heeft gedurende enkele maanden deels op slot gezeten. De dienstverlening is
zoveel als mogelijk digitaal voortgezet. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben zowel de SDOA als de
sociale teams als verwijzers, alsook de SON, beperkt fysieke loketten kunnen bemensen. Dit heeft zijn
weerslag gehad op de dienstverlening binnen het sociaal domein. De plaatsingsmogelijkheden zijn als
gevolg van de maatregelen ingeperkt. De uitgaven bijzondere bijstand en kindregelingen vallen mede
hierdoor lager uit dan verwacht.
7.7.3

Lange termijn effecten

Niet uitgesloten kan worden dat de werkloosheid zal toenemen, en als gevolg hiervan ook het beroep op de
bijstand. Ondanks de steunmaatregelen is de verwachting dat een toenemend aantal mensen hun baan
dreigt te verliezen. Tegelijkertijd zijn er in de Achterhoek sectoren waar nog steeds een tekort is aan
personeel, bijvoorbeeld in de zorg, techniek en logistiek. Hierdoor kan er mogelijkheid een verschuiving
plaatsvinden van werkgelegenheid. Hierdoor kan een grotere mismatch ontstaan tussen vraag en aanbod.
Dit kan ook gevolgen hebben voor de noodzakelijke inzet van personeel en leiden tot tijdelijke extra
accenten op onderdelen van de dienstverlening danwel op doelgroepen die door de SDOA worden bediend.
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk)
Op 9 december 2020 is door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het pakket van Coronanoodmaatregen de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten aangekondigd. Doel van de
regeling is om huishoudens ruimhartig financieel te ondersteunen die vaak (net) niet in aanmerking komen
voor de eerder ingevoerde steun- en herstelpakketten. Voor deze regeling is landelijk € 130 miljoen
beschikbaar gesteld. De vergoedingsregeling gaat in per 1 januari 2021 en kent vooralsnog een looptijd van
zes maanden. De focus binnen de Tonk ligt op woonkosten. Medio februari 2021 zijn door het ministerie de
handleidingen voor deze regeling gepubliceerd. De uitvoering van de Tonk ligt bij de SDOA, begin maart
wordt hiermee gestart.
7.7.4

Totaal financiële effecten (lasten en gemiste opbrengsten en vergoedingen Rijk)

Financiële effecten
Corona 2020

Lasten

(x € 1.000)
Derving Wsw detacheringsvergoedingen
Lagere doorbetaling Wsw
-263
detacheringsvergoedingen aan gemeenten
Tozo regelingen (incl. uitvoeringskosten)
13.224
Bevoorschotting Rijk/gemeenten
Inzet medewerkers Tozo
Totaal
13.008
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Baten

-263

13.224
36
13.044

Effect
resultaat
SDOA
-263
263
-13.271
13.271
36
36

JAARREKENING 2020
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
31-12-2020

Activa (x € 1.000)

31-12-2019

Vaste activa
Materiële vaste activa
- Investeringen met een economisch nut

389
389

Financiële vaste activa
- Kapitaalverstrekkingen deelnemingen

62
62

0
0

0
0

Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter
dan één jaar
- Vorderingen op openbare lichamen
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een
rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
- Overige vorderingen
Liquide middelen
- Banksaldi

15.654

9.385

6.723
7.523

3.741
4.124

1.408

1.520
180

180

Overlopende activa
- Overige nog te ontvangen bedragen en de
vooruitbetaalde bedragen die ten laste van
volgende begrotingsjaren komen

130
130

24
24

Totaal

49
49

16.247
31-12-2020

Passiva (x € 1.000)

9.626
31-12-2019

Vaste passiva
Eigen vermogen
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserves
- Gerealiseerd resultaat

3.391
1.500
1.549
342

3.323
0
2.833
490

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar
- Overige schulden

12.603
12.603

Overlopende passiva
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn
opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot
betaling komen met uitzondering van jaarlijks
terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume
Totaal

6.110
253

253

193
193

16.247

60

6.110

9.626

Borgstellingen en garantstellingen

31-12-2020

31-12-2019

(x € 1.000)
Verstrekte borgstellingen
Verstrekte garantstellingen

322
0

731
0

PROGRAMMAREKENING
(x € 1.000)

Baten en lasten
Programma:
- Werk en activering
- Inkomen
- Ondersteuning
- Overhead en algemene
baten en lasten
Gerealiseerd resultaat
baten en lasten

Begroting 2020
primitief
Baten
Lasten Saldo

Mutaties reserves
Gerealiseerd resultaat

Realisatie
2020
Baten
Lasten

Saldo

Afwijking

12.125
23.214
4.396
4.905

11.465
23.214
4.396
5.565

660
0
0
-660

11.758
38.541
4.256
4.670

11.098
38.541
4.256
5.380

660
0
0
-710

11.751
34.921
4.084
4.134

10.795
34.771
4.227
5.029

956
150
-143
-895

296
150
-143
-185

44.640

44.640

0

59.225

59.276

-50

54.890

54.822

68

118

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
-199
0
-124

0
-199
0
-124

0
0
0
597

0
0
0
547

Mutaties reserves
Toevoegingen:
Programma:
- Werk en activering
- Inkomen
- Ondersteuning
- Overhead en algemene
baten en lasten
Onttrekkingen:
Programma:
- Werk en activering
- Inkomen
- Ondersteuning
- Overhead en algemene
baten en lasten

Begroting 2020
na wijzigingen
Baten
Lasten Saldo

0

0
0
0
0

50

199
124

0
0
0
50

597

0

0

0

50

0

50

597

323

274

224

44.640

44.640

0

59.275

59.275

0

55.487

55.145

342

342
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Inleiding
Deze jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten daarvoor geeft.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale
waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico´s die hun
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden als last genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks
terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume worden sommige
personeelslasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden
gedacht aan componenten zoals overlopende verlofaanspraken.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als
die van de meerjarenraming, te weten vier jaar.
BALANS
ACTIVA
Materiële vaste activa met een economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de
verwachte gebruiksduur. Onder verkrijgingsprijs verstaan we de inkoopprijs en de bijkomende kosten.
Onder vervaardigingsprijs verstaan we de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de
overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Bij het bepalen van het
afschrijvingsbedrag wordt geen rekening gehouden met restwaarde.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zoals opgenomen in de Financiële Verordening 212 zijn:
Omschrijving activum
Afschrijvingstermijn
Nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen
40 jaar
Renovatie, restauratie en aankoop kantoren en bedrijfsgebouwen
20 jaar
Kantoormeubilair
20 jaar
Technische installaties in bedrijfsgebouwen
20 jaar
Veiligheidsvoorzieningen in bedrijfsgebouwen
15 jaar
Automatiseringsapparatuur, software en licenties
5 jaar
Mobiele telefonie
3 jaar
Het minimale bedrag dat wordt geactiveerd bedraagt € 20.000.
Financiële vaste activa
Waardering van financiële vaste activa vindt plaats op basis van de verkrijgingsprijs verminderd met
eventuele duurzame waardeverminderingen en aflossingen. Afschrijving vindt niet plaats. De
afschrijvingsduur is afgestemd op de gebruiksduur van het actief of - indien afwijkend - de contractuele
bepalingen met betrekking tot de bijdragen.
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Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en overlopende activa
De overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een
voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.
Bij deze inschatting is er vanuit praktisch oogpunt voor gekozen om de afzonderlijke posten niet individueel
maar gerangschikt naar ouderdom te beoordelen.

PASSIVA
Resultaatbepalingsgrondslagen
De exploitatielasten van de Sociale Dienst Oost Achterhoek bestaan uit programmakosten en
bedrijfsvoering- en algemene kosten. De programmakosten, met uitzondering van de toegerekende
bedrijfsvoeringskosten, worden één op één door de gemeenten vergoed.
De verdeling van de bedrijfsvoerings- en algemene kosten vindt plaats op basis van de afgesproken
verdeelsleutel, zoals weergegeven op pagina 4.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Overlopende passiva
Deze passiva worden tegen de nominale waarde opgenomen.
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TOELICHTING OP DE BALANS
(alle bedragen zijn vermeld in duizenden euro’s tenzij anders aangegeven)
ACTIVA
Materiële vaste activa
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch
nut weer.
Machines,
Overige
apparaten,
materiële
Totaal
(x € 1.000)
installaties vaste activa
Boekwaarde per 31-12-2019
Investeringen

17
0
17

45
338
383

62
338
400

Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31-12-2020

0
0
4
13

0
0
7
376

0
0
10
389

Investeringen

Krediet

Geïnvesteerd

326
0
326

324
14
338

(x € 1.000)

Vervanging ICT werkplekken
Laptops t.b.v. Cliëntenraad
Totaal

Toelichting:
De investeringen zijn gedaan in de ICT middelen voor de werkplekken. In 2020 heeft het Dagelijks Bestuur
besloten om ook te investeren in laptops die ter beschikking worden gesteld aan de leden van de
Cliëntenraad. Zij kunnen hiermee hun adviserende rol blijven uitvoeren ook tijdens de coronacrisis.
Financiële vaste activa
Hierna worden de financiële vaste activa weergegeven. De kapitaalverstrekking heeft betrekking op de
100% deelneming van de SDOA in de besloten vennootschap Slinge Werkt! B.V.. De SDOA is 100%
aandeelhouder van deze vennootschap, het eigen vermogen van deze onderneming bedraagt € 1.
Totaal

(x € 1.000)

Kapitaalverstrekkingen
deelnemingen

Verstrekte uitzettingen per 31-12-2019
Duurzame waardeverminderingen per 31-12-2019
Boekwaarde per 31 -12-2019

0
0
0

0
0
0

Verstrekte uitzettingen

0

0

Afschrijvingen, aflossingen, verkopen
Duurzame waardeverminderingen
Boekwaarde per 31-12-2020

0
0
0

0
0
0
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Vlottende activa
Vorderingen op openbare lichamen
De in de balans onder uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder opgenomen vorderingen op
openbare lichamen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
(x € 1.000)
31-12-2020
31-12-2019
Gemeente Berkelland
Gemeente Oost Gelre
Gemeente Winterswijk
Gemeente Hengelo/ROZ
Overige openbare lichamen
Totaal

2.044
43
617
3.982
37
6.723

1.818
794
1.027
0
102
3.741

De vordering op de gemeente Hengelo/ROZ betreft het rekening-courantsaldo voor de uitbetalingen in het
kader van de Bbz die de ROZ uit naam van de SDOA verricht. Onderdeel hiervan zijn de betalingen vanuit de
Tozo regelingen.
Overige vorderingen
De in de balans onder uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder opgenomen overige
vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
(x € 1.000)
31-12-2020
31-12-2019
Debiteuren SoZa
Debiteuren SoZa voorschotten
Debiteuren overig
Kapitaalverstrekkingen Bbz
Te ontvangen bedragen
Totaal

689
31
468
25
195
1.408

695
204
517
0
104
1.520

Toelichting:
- De post debiteuren Soza betreft grotendeels de waardering van de verhaalsdebiteuren per 31-12-2020
volgens onderstaande specificatie:
Gemeente
(x € 1.000)
Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk
Totaal

Bruto
Vordering
685
245
916
1.846

Waardering
246
134
309
689

- De debiteuren SoZa voorschotten betreffen voorschotten aan klanten en aan de ROZ en de Stadsbank
Oost Nederland.
- Het saldo van de overige debiteuren betreft grotendeels het saldo van de detacheringsdebiteuren. In dit
saldo is per ultimo 2020 geen bedrag voorzien voor een mogelijk risico voor oninbaarheid.
- Op de vorderingen voor het verstrekte Bbz bedrijfskapitaal zijn voorzieningen voor het risico op
oninbaarheid opgenomen.
Gemeente
(x € 1.000)
Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk
Totaal

Bruto
Vordering
0
5
227
232

Waardering
0
5
20
25
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Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.
Het drempelbedrag voor het aanhouden van middelen buiten ’s Rijks schatkist bedraagt 0,75% van het
begrotingstotaal, ofwel € 335.000 (0,75% van € 44.640.000).
Bedragen boven het drempelbedrag moeten verplicht bij ’s Rijks schatkist ondergebracht worden. Dit
wordt per kwartaal beoordeeld.
Het gemiddelde saldo buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen per kwartaal was:
Eerste kwartaal
64.000
Tweede kwartaal
34.000
Derde kwartaal
45.000
Vierde kwartaal
58.000
De bankrekeningen die SDOA aanhoudt bij de BNG Bank zijn opgenomen in een compensabel stelsel. Zoals
ook uit bovenstaand schema blijkt, zijn in 2020 geen middelen boven de drempelwaarde buiten ’s Rijks
schatkist gehouden.
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
(x € 1.000)
31-12-2020
BNG Bank
Bunq Bank
Prepaid pinkaarten t.b.v. voorschotten aan
werkzoekenden
Totaal

31-12-2019

126
53
1

64
65
1

180

130

Toelichting:
- Prepaid pinkaarten voor het verstrekken van voorschotten aan werkzoekenden: Dit betreft de voorraad
van de aanwezige prepaid pinkaarten.

PASSIVA
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat boekjaar.
Algemene reserve
Het verloop van de algemene reserve is als volgt:
Algemene reserve (x € 1.000)

2020

Saldo per 1 januari
Toevoeging resultaat vorig boekjaar
na bestemming
Toevoegingen
Onttrekkingen
Saldo per 31 december

2019
0

0

0

0

1.500
0
1.500

0
0
0

Op 2 juli 2020 is door het Algemeen Bestuur besloten een algemene reserve te vormen ter hoogte van
€ 1.5000.000 ter dekking van de risico’s zoals opgenomen in de berekening van het weerstandsvermogen.
Conform het bestuursbesluit d.d. 2 juli 2020 is het resultaat na bestemming over het jaar 2019 ten bedrage
van € 490.000 aangewend om een bestemmingsreserve Coronacrisis te vormen.
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Bestemmingsreserves
Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt:

Bestemmingsreserves
(x € 1.000)

Saldo per 1 januari
Toevoeging resultaat
vorig boekjaar
na bestemming
Toevoegingen
Onttrekkingen
Vrijval
Saldo per 31 december

Reintegratie
activiteiten

ICT en
digitaal
zaak
systeem

Doorontwikkeling
organisatie

Organisatie
onderzoek
sociaal
domein

2.515
0

189
0

83
0

46
0

0
490

0
0

2.833
490

0
1.500
0
1.015

124
50
0
263

0
11
0
72

0
0
46
0

0
0
490
0

199
0
0
199

323
1.561
536
1.549

Corona

Tozo

Totaal

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 17 december 2020 het “Beleidskader Reserves en
Voorzieningen” vastgesteld. In dit beleidskader is voor alle huidige bestemmingsreserves een
evaluatiemoment vastgesteld.
Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur de bestemmingsreserve Tozo ingesteld om toekomstige uitgaven
van deze regelingen te kunnen dekken.
Tevens heeft het Algemeen bestuur besloten de bestemmingsreserve Coronacrisis en de
bestemmingsreserve organisatieonderzoek aansluiting sociaal domein vrij te laten vallen in het
rekeningresultaat.
Bestemmingsreserve Re-integratie activiteiten:
Doel: De bestemmingsreserve is gevormd voor het kunnen uitvoeren van (extra) re-integratieactiviteiten
die niet meer uit het Participatiebudget gedekt kunnen worden.
Mutaties: In 2020 is uit deze reserve € 1.500.000 onttrokken om een algemene reserve te vormen.
Het vastgestelde evaluatiemoment van deze reserve is 2023.
ICT en digitaal zaaksysteem:
Doel: Ter dekking van de eenmalige kosten voor ICT investeringen en digitalisering/zaaksysteem is een
reserve gevormd.
Mutaties: In 2020 is uit deze reserve conform begroting € 50.000 onttrokken. Dit zijn de kosten voor de
implementatie van een nieuw zaaksteem. Er is € 124.000 toegevoegd voor de implementatie van de I-visie
2020-2023 vanuit het in 2020 onbenutte budget voor deze projecten.
Het vastgestelde evaluatiemoment van deze reserve is 2023.
Doorontwikkeling organisatie:
Doel: Het dekken van de kosten voor de doorontwikkeling van de organisatie, waaronder opleiding en
training en optimalisering van managementinformatie.
Mutaties: In 2020 zijn uit de reserve bedragen onttrokken voor in totaal € 11.000 voor de uitgaven voor de
verdere optimalisatie van Cognos dashboards en - rapportages.
Het vastgestelde evaluatiemoment van deze reserve is 2021.
Tozo:
Doel: Het dekken van de onvoorziene uitvoeringskosten ten aanzien van deze regeling. Voorbeelden
hiervan zijn bezwaar/beroep of uitgebreide onderzoekskosten welke door de ROZ in rekening worden
gebracht. De vergoeding van het ministerie is hoger dan het tarief dat de ROZ hanteert. Voor alle drie de
gemeenten is het restant van de ontvangen Tozo middelen voor de uitvoeringkosten van de inmiddels
afgehandelde aanvragen toegevoegd aan deze reserve.
Het vastgestelde evaluatiemoment van deze reserve is 2027. Dit is in lijn met de duur van de Tozo regeling.
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Gerealiseerd resultaat
Het resultaat uit de bedrijfsvoering 2020 van € 342.000 overschot moet nog worden bestemd.
In het jaarverslag 2020 is daartoe een voorstel gedaan.
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
De netto vlottende schulden bestaan uit:
Overige schulden
De overige schulden bestaat uit de volgende componenten:
(x € 1.000)
31-12-2020

31-12-2019

Gemeente Berkelland
4.651
2.619
Gemeente Oost Gelre
2.611
34
Gemeente Winterswijk
1.363
662
Gemeente Hengelo / ROZ
1.111
0
Overige openbare lichamen
137
197
Af te dragen BTW
217
129
Te betalen salarissen, loonheffing, premies
996
952
ZVW en pensioenpremies
Te betalen PW, IOAW en IOAZ
1.361
1.250
Crediteuren
156
267
Totaal
12.603
6.110
In de overige schulden aan de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk zijn de vooruit ontvangen
bedragen opgenomen voor de Tozo regelingen.
Overlopende passiva
De post overlopende passiva bestaat uit vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen.
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling
komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume.
(x € 1.000)
31-12-2020
31-12-2019
Te betalen kosten
Totaal

253
253

193
193

Toelichting:
- Te betalen kosten: Onder deze post zijn meerdere kleinere verplichtingen opgenomen die zijn
opgebouwd in het begrotingsjaar en die tot uitbetaling komen in een volgend begrotingsjaar. De
afwikkeling van deze posten heeft een normaal verloop.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen
De medewerkers hebben in 2020 nog niet al hun verlofrechten opgemaakt. Het resterende saldo verlofuren
geeft een financiële verplichting van € 251.000.
Er zijn huurverplichtingen aangegaan tot en met 31 december 2021 voor de locaties Kevelderstraat 1 te
Groenlo en Burgemeester Bosmastraat 7 te Winterswijk. De jaarlijkse huurverplichtingen bedragen circa
€ 228.000. Deze huurovereenkomsten worden per 1 januari 2022 niet verlengd.
Eind 2020 is een huurovereenkomst aangegaan voor de locatie Batterij 10-12 te Groenlo, met een jaarlijkse
huurverplichting van € 160.000. Deze huurovereenkomst gaat per 1 juli 2021 in.
Er is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de gemeente Berkelland voor het verrichten van
ondersteunende diensten en gezamenlijke ICT kosten. De jaarlijkse verplichting die hieruit voortvloeit is
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afhankelijk van de werkelijke inzet maar bedraagt indicatief op basis van de inzet in 2019 € 1.170.000
(inclusief BTW).
Voor het onderhoud van de ICT zijn onderhoudscontracten afgesloten met Centric. De jaarlijkse verplichting
inzake deze contracten bedraagt € 187.000 inclusief BTW.
Er is een kredietfaciliteit bij de BNG Bank van € 6.000.000.
Er zijn borgstellingen afgegeven ten behoeve van door de Stadsbank Oost Nederland aan inwoners van de
drie gemeenten verstrekte leningen tot een bedrag van € 322.000.
Borgstellingen (x € 1.000)
31-12-2020
31-12-2019
Berkelland

110

Openstaand saldo leningen

51

Oost Gelre

311
88

70

Openstaand saldo leningen

28

Winterswijk

171
55

142

Openstaand saldo leningen

74

Totaal

322

69

249
81

731

TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING
Algemeen
Volgens de verslaggevingsvoorschriften moeten aan de functionele programma’s nu de direct toerekenbare
kosten toegerekend worden. Dit houdt in dat de directe uitvoeringskosten nu opgenomen zijn onder de
programma’s en de overige uitvoeringskosten onder het programma Overhead.
De directe uitvoeringskosten betreffen nu de loonkosten en kosten inhuur personeel van derden en
specifieke softwarepakketten. De andere kosten zijn niet aanwijsbaar toe te rekenen aan een specifiek
programma en vallen daarom volgens het BBV onder het nieuwe verplichte product Overhead.
Bij de programma’s is bij het onderdeel Wat mag het kosten een toelichting gegeven op de afwijkingen.
Overzicht Overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en algemeen
(x € 1.000)

Begroting 2020
primitief
Baten
Lasten
Saldo

Begroting 2020
na wijzigingen
Baten
Lasten Saldo

5.535
30

5.350
30

Overhead
Onvoorzien
Treasury
Bijdrage gemeente
Vennootschapsbelasting
Overig
Mutaties reserves

4.905

Gerealiseerd resultaat

4.905

0

5.566

-5.535
-30
0
4.905
0
0
0

4.670

0

50

0

-5.350
-30
0
4.670
0
0
50

-660

4.720

5.381

-660

Realisatie
2020
Baten
Lasten
Saldo Afwijking

0
4.134

5.029
0
0
0

597

124

-5.029
0
0
4.134
0
0
473

4.731

5.153

-422

Opbouw van het resultaat 2020
Het positieve rekeningresultaat ter hoogte van € 342.000 laat zich in hoofdzaak als volgt verklaren. De
bedragen zijn weergegeven ten opzichte van de begroting 2020 na wijzigingen.
(x € 1.000)
Bedrag
Lagere personeelskosten
Lagere bijdrage gemeenten voorlopige afrekening 2020
Hogere huisvestings- en facilitaire kosten
Hogere kosten dienstverlening Berkelland
Lagere ICT kosten
Lagere ICT afschrijvingslasten
Toevoeging bestemmingsreserve ICT en digitaal zaaksysteem
Lagere externe uitvoeringskosten Bbz en handhaving
Lagere kosten cliëntenraad en bezwarencommissie
Geen gebruik stelpost onvoorzien
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Vrijval bestemmingsreserve organisatieonderzoek
aansluiting sociaal domein
Vrijval bestemmingsreserve Coronacrisis
Totaal

268
-534
-31
-142
215
37
-124
55
21
30
11
46
490
342

Lagere personeelskosten
De personeelskosten zijn € 268.000 lager dan begroot. De oorzaak is vooral extra inkomsten voor de inzet
van personeel. Dit zijn o.a. verrichte werkzaamheden voor de ROZ voor de uitvoering van de Tozo regeling,
de extra dienstverlening voor de deelnemende gemeenten en de extra inkomsten vanuit regionale
projecten zoals de pilot Z route.
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321
30
0
-536
0
0
423
238

Lagere bijdragen gemeenten
Het Algemeen Bestuur heeft in december 2020 besloten de bestemmingsreserves Organisatieonderzoek
aansluiting sociaal domein en Coronacrisis op te heffen. Hier is al rekening mee gehouden in de voorlopige
afrekening die in december naar de gemeenten is verzonden.
Hogere kosten dienstverlening Berkeland
De ondersteunende diensten worden ingekocht bij gemeente Berkelland, afrekening hiervan vindt plaats
op daadwerkelijk ingezette uren. Deze extra inzet heeft grotendeels te maken met een aantal projecten,
de ontwikkeling van een i-visie, ICT kosten rondom het thuiswerken. Ook heeft er extra inzet
plaatsgevonden als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals de Wet Normalisering Rechtspositie
Ambtenaren en de Wet Arbeidsmarkt in Balans die beide per 1 januari 2020 in zijn gegaan. Hiertoe hebben
de medewerkers o.a. reguliere arbeidsovereenkomsten gekregen.
ICT kosten
Een aantal ICT projecten en - investeringen is nog niet uitgevoerd. Onder andere doordat de SDOA
afhankelijk was van (landelijke) aanbestedingstrajecten, de ontwikkeling rondom de bestuursopdracht,
maar ook door de ontwikkeling van de I-Visie. Dit heeft ertoe geleid dat de ICT kosten voor projecten en
implementaties en ook de afschrijvingen lager uitvallen. Het Algemeen Bestuur heeft in december 2020
besloten de lagere kosten I-visie in 2020 toe te voegen aan de bestemmingsreserve ICT en digitaal
zaaksysteem
Lagere externe uitvoeringskosten Bbz en handhaving
De kosten voor de externe ondersteuning bij de openeindregeling Bbz en de externe ondersteuning bij
handhaving zijn in 2020 binnen de begroting gebleven.
Mutaties reserves
Het Algemeen bestuur heeft in december 2020 besloten een bestemmingsreserve Tozo te vormen. Ook is
besloten de bestemmingsreserves “organisatieonderzoek aansluiting sociaal domein” en “Coronacrisis” op
te heffen.
Bestemming voordelig saldo
De programmakosten voor de programma’s Werk & Activering, Inkomen en Ondersteuning worden één op
één met de deelnemende gemeenten afgerekend. De resultaten op de uitvoeringskosten van deze
programma’s vormen samen met het resultaat van het programma Overhead en Algemene kosten het
jaarrekeningresultaat 2020. Het jaarrekeningresultaat bedraagt € 342.000.
Wij stellen voor het jaarrekeningresultaat 2020 als volgt te bestemmen:
Het volledige resultaat ter hoogte van € 342.000 aan te wenden om een bestemmingsreserve Samen aan
het stuur te vormen. Vanuit deze reserve kan een deel van de eenmalige kosten voor de oprichting voor het
nieuwe werkleerbedrijf worden bekostigd. Eind 2021 moet de noodzaak en eventuele hoogte van deze
reserve opnieuw worden beoordeeld.
Overzicht incidentele baten en lasten
De regelingen die de Sociale Dienst uitvoert zijn openeinderegelingen. Omdat dit onze kernactiviteiten
betreffen die één op één worden verrekend met de gemeenten, worden mutaties binnen deze regelingen
niet aangemerkt als incidentele baten en lasten.
In dit overzicht worden wel de incidentele baten en lasten genoemd die geen betrekking hebben op de
openeinderegelingen, met een minimum van € 50.000.
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De Tozo-regelingen zijn voor de SDOA openeinderegelingen. Deze regelingen kennen echter een
incidenteel karakter en hebben gezien de omvang een grote impact op het lastenniveau van 2020. De Tozo
regelingen worden verantwoord binnen programma Inkomen.
Incidentele baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo 2020

258
13.271
13.529

13.529
0
13.529

-13.271
13.271
0

(x € 1.000)

Tozo
Bijdragen gemeenten Tozo
Totaal

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.
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WNT-VERANTWOORDING 2020 SOCIALE DIENST OOST ACHTERHOEK
De WNT is van toepassing op de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Het voor de Sociale Dienst Oost
Achterhoek toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000.
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Gegevens 2020
bedragen x € 1

T Beijer

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Directeur
01/01 – 31/12
1,0
Ja

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000

€ 88.843
€ 17.604
€ 106.447

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2019

€ 106.447
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

bedragen x € 1

T Beijer

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Directeur
01/01 – 31/12
1,0
Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€ 93.010
€ 16.156
€ 109.166

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 194.000

Bezoldiging

€ 109.166
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Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Gegevens 2020
NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

JBM Hoenderboom
GJ Teselink
D.W. Aalderink
H.J. Tannemaat
M.H.H. van Haaren
K.J.M. Bonsen
E.S.F. Schepers-Janssen

Voorzitter AB / DB
Lid AB / DB
Lid AB / DB
Lid AB / DB
Lid AB
Lid AB
Lid AB

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben
ontvangen.
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CONTROLEVERKLARING
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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Lege pagina voor controleverklaring
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BIJLAGEN
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SZW

G2B

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d.
Hieronder per regel één
Besteding (jaar T) algemene
Baten (jaar T) algemene
Besteding (jaar T) IOAW
gemeente(code) selecteren en bijstand
bijstand (exclusief Rijk)
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
Openbaar lichaam o.g.v. Wgr
Deel openbaar lichaam
Deel openbaar lichaam
Deel openbaar lichaam
(SiSa tussen medeoverheden)
Het openbaar lichaam
I.1 Participatiewet (PW)
I.1 Participatiewet (PW)
I.2 Wet inkomensvoorziening
verantwoordt hier per gemeente
oudere en gedeeltelijk
over het deel van de regeling dat
arbeidsongeschikte werkloze
in (jaar T) door het openbaar
werknemers (IOAW)
lichaam is uitgevoerd.
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: G2B/01
Indicator: G2B/02
Indicator: G2B/03
Indicator: G2B/04
1 061859 Gemeente Berkelland
€ 7.022.711
€ 124.289
€ 459.325
2 061586 Gemeente Oost Gelre
€ 3.798.181
€ 47.418
€ 169.580
3 060294 Gemeente Winterswijk € 7.558.979
€ 185.325
€ 521.576
Hieronder verschijnt de
Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Besteding (jaar T) Bbz 2004
Baten (jaar T) Bbz 2004
gemeente(code) conform de
Rijk)
levensonderhoud
levensonderhoud
keuzes gemaakt bij G2B/01

Gebundelde uitkering op
grond van artikel 69
Participatiewet_deel
openbaar lichaam 2020

12 februari 2021
Baten (jaar T) IOAW (exclusief
Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Deel openbaar lichaam

Deel openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

SISA BIJLAGE 2020

In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

1
2
3

1
2
3

Deel openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: G2B/07
Indicator: G2B/08
061859 Gemeente Berkelland
€ 3.003
061586 Gemeente Oost Gelre
€0
060294 Gemeente Winterswijk € 237
Hieronder verschijnt de
Besteding (jaar T)
gemeente(code) conform de
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
keuzes gemaakt bij G2B/01
10d Participatiewet
In de kolommen hiernaast de
Deel openbaar lichaam
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
I.7 Participatiewet (PW)
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: G2B/12
Indicator: G2B/13
061859 Gemeente Berkelland
€ 872.711
061586 Gemeente Oost Gelre
€ 289.707
060294 Gemeente Winterswijk € 388.345

Aard controle R
Indicator: G2B/05
€ 397
€ 1.155
€ 2.592
Baten (jaar T) WWIK (exclusief
Rijk)

Deel openbaar lichaam

Deel openbaar lichaam

Deel openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

Aard controle R
Indicator: G2B/09
€ 90.195
€ 12.283
€ 65.862
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)
Deel openbaar lichaam

I.7 Participatiewet (PW)
Aard controle R
Indicator: G2B/14
€0
€0
€0
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Aard controle R
Indicator: G2B/10
€ 13.302
€ 1.965
€ 12.822

Aard controle R
Indicator: G2B/11
€0
€0
€0

Aard controle R
Indicator: G2B/06
€ 67.413
€ 46.724
€ 26.561

SZW

G3B

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004 (exclusief
levensonderhoud
beginnende
Lege pagina tbv sisa
zelfstandigen)_deel
openbaar lichaam 2020
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004
Openbaar lichaam o.g.v. Wgr
(SiSa tussen medeoverheden)

Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
bijlage
die gemeente invullen

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Rijk)

Baten vanwege vóór 1 januari
2020 verstrekt kapitaal
(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Bob

Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)

Het openbaar lichaam
verantwoordt hier per gemeente
over het deel van de regeling dat
in (jaar T) door het openbaar
lichaam is uitgevoerd.
Aard controle n.v.t.
Indicator: G3B/01
1 061859 Gemeente Berkelland
2 061586 Gemeente Oost Gelre
3 060294 Gemeente Winterswijk
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij G3B/01

Aard controle R
Indicator: G3B/02

Aard controle R
Indicator: G3B/03

€0
€0
€ 9.400
€ 4.889
€ 230.095
€ 27.382
Besteding (jaar T) uitvoeringsen onderzoekskosten artikel 56,
eerste en tweede lid, Bbz 2004
(exclusief Bob)

In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
Aard controle n.v.t.
Indicator: G3B/07
1 061859 Gemeente Berkelland
€ 3.567
2 061586 Gemeente Oost Gelre
€ 3.198
3 060294 Gemeente Winterswijk € 8.610

Aard controle R
Indicator: G3B/08
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Aard controle R
Indicator: G3B/04
€ 268.871
€ 18.814
€ 60.062

Aard controle R
Indicator: G3B/05
€0
€0
€0

Aard controle R
Indicator: G3B/06
€0
€0
€0

SZW

G4B

Tijdelijke
overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers
(Tozo) _ deel openbaar
lichaam 2020
Openbaar lichaam o.g.v. Wgr
(SiSa tussen medeoverheden)
Het openbaar lichaam
verantwoordt hier per gemeente
over het deel van de regeling dat
in (jaar T) door het openbaar
lichaam is uitgevoerd.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hieronder per regel één
Welke regeling betreft het? Vul
gemeente(code) selecteren en in in Tozo 1, 2 of 3
de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4B/01
061859 Gemeente Berkelland
061859 Gemeente Berkelland
061859 Gemeente Berkelland
061586 Gemeente Oost Gelre
061586 Gemeente Oost Gelre
061586 Gemeente Oost Gelre
060294 Gemeente Winterswijk
060294 Gemeente Winterswijk
060294 Gemeente Winterswijk
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij G4B/01

Besteding (jaar T)
levensonderhoud

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4B/02
Tozo1
Tozo2
Tozo3
Tozo1
Tozo2
Tozo3
Tozo1
Tozo2
Tozo3
Hieronder verschijnt de keuze
regeling (Tozo 1,2 of 3) conform
de keuzes gemaakt bij G4B/02

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking

Aard controle R
Indicator: G4B/03
€ 3.054.636
€ 654.662
€ 467.937
€ 1.933.398
€ 357.349
€ 300.621
€ 2.383.458
€ 540.444
€ 439.511
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (overig)

Baten (jaar T) levensonderhoud

Aard controle R
Indicator: G4B/04
€ 654.488
€ 95.285
€ 99.021
€ 318.270
€ 73.098
€ 9.750
€ 629.973
€ 116.077
€ 96.061
Aantal besluiten
levensonderhoud (jaar T)

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (aflossing)

Aard controle R
Indicator: G4B/05
€ 71.685
€ 17.761
€ 3.095
€ 53.790
€ 6.797
€ 2.287
€ 48.677
€ 13.919
€ 3.908
Aantal besluiten
kapitaalverstrekking (jaar T)

Aard controle R
Indicator: G4B/06
€ 16.757
€0
€0
€ 24.633
€0
€0
€ 21.606
€0
€0
Totaal bedrag vorderingen
levensonderhoud (jaar T) Tozo 1
(i.v.m. verstrekte voorschotten
op Tozo-aanvragen
levensonderhoud welke zijn
ingediend vóór 22 april 2020)

In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4B/07
061859 Gemeente Berkelland
061859 Gemeente Berkelland
061859 Gemeente Berkelland
061586 Gemeente Oost Gelre
061586 Gemeente Oost Gelre
061586 Gemeente Oost Gelre
060294 Gemeente Winterswijk
060294 Gemeente Winterswijk
060294 Gemeente Winterswijk

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4B/08
Tozo1
Tozo2
Tozo3
Tozo1
Tozo2
Tozo3
Tozo1
Tozo2
Tozo3

Aard controle R
Indicator: G4B/09
€ 8.452
€ 95
€ 134
€ 4.221
€ 40
€ 24
€ 8.465
€ 72
€ 131
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Aard controle R
Indicator: G4B/10
679
160
158
424
99
102
527
136
147

Aard controle R
Indicator: G4B/11
71
13
13
36
11
4
75
15
14

Aard controle R
Indicator: G4B/12
€ 2.000

€ 2.000

€ 3.000

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD
Taakveld
0.4
0.5
0.8
0.9
0.10
6.3
6.4
6.5
6.71
6.72
0.11

Omschrijving
Overhead
Treasury
Overige baten en lasten
Vennootschapsbelasting
Mutaties reserves
Inkomensregelingen
Begeleide participatie
Arbeidsparticipatie
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18Resultaat van de rekening van baten en lasten

Baten
(x € 1.000)
4.134
0
0
0
597
39.005
0
11.751
0
0
0
55.487

Lasten
(x € 1.000)
5.029
0
0
0
124
38.456
0
10.795
741
0
0
55.145
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Saldo 2020
(x € 1.000)
-895
0
0
0
473
549
0
956
-741
0
0
342

EINDDECLARATIE DEELNEMENDE GEMEENTEN 2020
In onderstaand overzicht is de einddeclaratie over 2020 per gemeente opgenomen.
Omschrijving
Berkelland
Bijdrage programma Werk en activering
Bijdrage tbv WSW begeleid werken subsidies
Bijdrage loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)
Bijdrage directe uitvoeringskosten Werk en activering
Bijdrage programma Inkomen
Bijdrage/voorschot programma Inkomen – Tozo
Bijdrage directe uitvoeringskosten Inkomen
Bijdrage programma Ondersteuning
Bijdrage directe uitvoeringskosten Ondersteuning
Bijdrage uitvoeringskosten "overhead"
Totaal bijdragen gemeente Berkelland
Doorbetaling detacheringsvergoedingen WSW
Oost Gelre
Bijdrage programma Werk en activering
Bijdrage tbv WSW begeleid werken subsidies
Bijdrage loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)
Bijdrage directe uitvoeringskosten Werk en activering
Bijdrage programma Inkomen
Bijdrage/voorschot programma Inkomen – Tozo
Bijdrage directe uitvoeringskosten Inkomen
Bijdrage programma Ondersteuning
Bijdrage directe uitvoeringskosten Ondersteuning
Bijdrage uitvoeringskosten "overhead"
Totaal bijdragen gemeente Oost Gelre

Werkelijk
2020

Reeds
verrekend

824.090
69.496
872.711
1.511.000
7.269.323
8.575.041
510.000
1.511.494
234.000
1.528.000
22.905.155

834.000
69.000
805.000
1.511.000
7.500.000
8.575.041
510.000
1.585.000
234.000
1.528.000
23.151.041

1.307.887

1.290.000

436.713
48.698
289.707
992.000
3.952.683
5.635.027
334.000
636.418
154.000
1.040.000
13.519.246

421.000
52.000
298.000
992.000
4.150.000
5.635.027
334.000
680.000
154.000
1.040.000
13.756.027
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Afrekening
2020 Opmerking
-9.910
496
67.711
0
-230.677
0
0
-73.506
0
0
-245.886

Te betalen aan gemeente
Te ontvangen van gemeente
Te ontvangen van gemeente
Te betalen aan gemeente

Te betalen aan gemeente

17.887 Door gemeente te factureren
15.713
-3.302
-8.293
0
-197.317
0
0
-43.582
0
0
-236.781

Te ontvangen van gemeente
Te betalen aan gemeente
Te betalen aan gemeente
Te betalen aan gemeente

Te betalen aan gemeente

Omschrijving
Doorbetaling detacheringsvergoedingen WSW
Winterswijk
Bijdrage programma Werk en activering
Bijdrage tbv WSW begeleid werken subsidies
Bijdrage loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)
Bijdrage directe uitvoeringskosten Werk en activering
Bijdrage programma Inkomen
Bijdrage/voorschot programma Inkomen – Tozo
Bijdrage directe uitvoeringskosten Inkomen
Bijdrage programma Ondersteuning
Bijdrage directe uitvoeringskosten Ondersteuning
Bijdrage uitvoeringskosten "overhead"
Totaal bijdragen gemeente Winterswijk
Doorbetaling detacheringsvergoedingen WSW

Werkelijk
2020
1.148.298

Reeds
verrekend
1.171.189

652.830
133.359
388.345
1.594.000
8.034.621
5.390.026
537.000
1.229.085
246.000
1.566.000
19.771.266

650.000
126.000
400.000
1.594.000
8.100.000
5.390.026
537.000
1.279.000
246.000
1.566.000
19.888.026

778.911

772.000
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Afrekening
2020 Opmerking
-22.891 Door gemeente te crediteren

2.830
7.359
-11.655
0
-65.379
0
0
-49.915
0
0
-116.760

Te ontvangen van gemeente
Te ontvangen van gemeente
Te betalen aan gemeente
Te betalen aan gemeente

Te betalen aan gemeente

6.911 Door gemeente te factureren

VERKLARING AFKORTINGEN
BBV
Bbz
BTW
FIDO
FTE
IC
ICT
IOAW
IOAZ
NOW
P&C-cyclus
RMC
ROZ
SDOA
SON
SvhSD
TOGS
Tozo
UWV
Wajong
Wmo
WNT
WSPA
Wsw
Wvbvv

ZVW

Besluit Begroting en Verantwoording
Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
Belasting (over de) Toegevoegde Waarde
Financiering Decentrale Overheden
Fulltime- equivalent
(rekeneenheid voor de omvang van een dienstverband 1 fte = 36 uur)
Interne Controle
Informatie en Communicatie Technologie
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Inleiding
0.1
Algemeen
Per 1 januari 2022 ontstaat één uitvoeringsorganisatie als uitwerking van de bestuursopdracht “Samen aan het
stuur, één uitvoeringsorganisatie werk en inkomen voor het sociaal domein”. Ten tijde van het opstellen van
deze begroting is de naam van de nieuwe organisatie nog niet bekend. We hanteren vooralsnog de naam
Werkleerbedrijf (WLB).
Bij de dienstverlening van het WLB staat de vraag van de individuele inwoner centraal. De infrastructuur is
erop gericht een doorlopende ontwikkellijn te bieden van arbeidsmatige dagbesteding naar een baan bij een
reguliere werkgever. Hiervoor is een omgeving beschikbaar waarin op allerlei verschillende manieren gewerkt
kan worden aan het opdoen van werkervaring en ontwikkelmogelijkheden. De twee voormalige
uitvoeringsorganisaties, Werkbaan Oost en de Sociale Dienst Oost Achterhoek zijn gehuisvest op één locatie,
te weten Batterij 10-12 in Groenlo (op het industrieterrein De Laarberg). Werkbaan Oost verhuist in
september 2021 naar dit gebouw, de SDOA volgt in december 2021.
0.2
Speerpunten voor de gemeenten
1.
Preventie en ontschotting
De gemeenten vinden het belangrijk dat integrale dienstverlening binnen het sociaal domein op lokaal niveau
– bij en samen met de inwoner – vorm krijgt. Ontschotting, de-medicalisering, preventie en eerder de juiste
hulp bieden moeten in de Achterhoekse visie dichtbij de inwoner plaatsvinden.
2.
Beleidsregels Participatiewet omvormen naar één beleidsregel
Per 2021 is binnen de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk de verordening sociaal domein in
werking getreden. Belangrijke kenmerken van de verordening zijn dat de hulpvraag van de inwoner centraal
staat, er gewerkt wordt vanuit de bedoeling, de indeling in wet-overstijgende thema’s is en de verordening
toegankelijker en beter leesbaar is voor inwoners en professionals. Om het gedachtegoed van de verordening
verder in te bedden, moeten alle onderdelen in het sociaal domein op elkaar aansluiten. Hiervoor worden de
beleidsregels volgend uit de Participatiewet omgevormd tot één beleidsregel, die aansluit op Wmo en Jeugd.
3.
Arbeidsmatige dagbesteding
In 2020 is er een pilot gestart om vanuit de Wmo inwoners te laten participeren. Hierdoor kunnen inwoners de
dienstverlening zo dicht mogelijk bij huis aangeboden krijgen en worden hen ook trajecten Wmo binnen de
eigen gemeente aangeboden, naast arbeidsmatige dagbesteding binnen het WLB. Deze dienstverlening wordt
doorontwikkeld in de navolgende jaren.
0.3
Inhoud programma’s
Het programma van het WLB bestaat uit drie pijlers:
a.
Programma Werk en Activering:
Het re-integreren van werkzoekenden met een gemeentelijke uitkering (inclusief nieuw Beschut), maar ook
van niet-uitkeringsontvangers en het matchen en detacheren van Wsw-medewerkers. Het verstrekken van
langdurige loonkostensubsidie, en het bedienen van inwoners met een Wmo-indicatie, in de vorm van
arbeidsmatige dagbesteding;
b.
Programma Inkomen:
Het verlenen van bijstand voor levensonderhoud aan personen die niet zelfstandig in hun bestaan kunnen
voorzien;
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c.
Programma Ondersteuning:
Het bieden van een financieel vangnet voor personen die onvoorziene kosten hebben en door buitengewone
omstandigheden in financiële problemen dreigen te raken of zijn geraakt.
Daarnaast is er nog een afgeleid programma dat vanwege de specifieke aard niet onder de hoofdprogramma’s
is gebracht:
d. Programma Overhead en algemene kosten:
Hier worden de algemene bedrijfsvoeringskosten, de incidentele baten en lasten en de mutaties in de reserves
geraamd.
Re-integratie en uitkeringsverstrekking gebeurt voor alle klanten vanuit dezelfde grondbeginselen voor alle
inwoners van de WLB-gemeenten. Het minimabeleid is in de drie samenwerkende gemeenten voor een deel
lokaal vormgegeven en kan dan ook tot enigszins verschillende uitkomsten leiden voor de betreffende
inwoners.
Naast bovenstaande inzet is het WLB ook gericht op het voorkomen dat personen die een uitkering aanvragen
deze ten onrechte krijgen (poortwachtersfunctie). Voor wie een uitkering aanvraagt, is er een strikt maar
rechtvaardig instroombeleid.
0.4
Trends en ontwikkelingen
Algemeen
Na forse bestandsdalingen van 7,6% in 2018 en 4,2% in 2019 werd in 2020 het eerste effect van de Coronapandemie zichtbaar, het bestand nam toe met 0,4%. Het WW-percentage in de regio Achterhoek nam toe van
1,9% in december 2019 naar 2,3% in december 2020.1
Ondanks de genomen overheidsmaatregelen (zoals NOW en Tozo) is er een terugval van werkgelegenheid. In
de Achterhoek werkt 32% van de werknemers in sectoren met een grote tot zeer grote krimp zoals: verhuur en
overige zakelijke diensten (uitzendwerk), horeca, metaalindustrie en detailhandel.2 Naast toename van het
aantal personen door werkloosheid groeit het aantal personen met een arbeidsbeperking binnen de
Participatiewet. De doelgroep met werk en een structurele loonkostensubsidie neemt hierdoor ook toe.
Ondanks deze ontwikkelingen blijft het WLB inzetten op beperking van de uitkeringslasten.
De gevolgen van de Corona-pandemie zullen in 2021 verder zichtbaar worden. In de tweede
bestuursrapportage 2020 is voor 2021 de verwachting opgenomen dat het aantal uitkeringen zal toenemen
met 8% in 2021. De cijfers van het eerste kwartaal laten een gematigder beeld zien. Dit leidt ertoe dat de in de
tweede bestuursrapportage 2020 opgenomen bestandstoename, wordt bijgesteld. Hierbij baseert het WLB
zich op ramingen van het Centraal Planbureau zoals gepubliceerd in maart 2021. Voor 2021 wordt er rekening
mee gehouden dat het bestandsvolume zal toenemen met 4,3% in 2021 en 3,5% in 2022.
BUIG
Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in
het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud zelfstandigen) en voor de inzet
van loonkostensubsidie. Deze uitkering wordt bepaald uit een omvangrijk scala aan indicatoren, die niet of
nauwelijks door gemeenten te beïnvloeden zijn.
1
2

Bron: UWV dashboard WW (kerncijfers)
Bron: UWV publicatie- Coronacrisis: impact op de werkgelegenheid in de Achterhoek juni 2020
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Het macrobudget wordt volgens een vaste verdeelsystematiek over de gemeenten verdeeld. Dat budget is
ongeoormerkt: een gemeente mag een overschot vrij besteden, maar moet een tekort in beginsel ook zelf
opvangen. Gemeenten met grote tekorten kunnen een beroep doen op gedeeltelijke compensatie: de
vangnetuitkering. Hiervoor geldt een eigen risicodrempel van 7,5% van het toegekende budgetbedrag.
De inzet van loonkostensubsidie helpt werkgevers om mensen voor wie een onafhankelijke toets heeft
vastgesteld dat ze een verminderde loonwaarde hebben, in dienst te nemen. Met ingang van het jaar 2022 zal
naar verwachting in het verdeelmodel ook rekening gehouden gaan worden met de door de gemeenten
gerealiseerde arbeidsplaatsen met langdurige loonkostensubsidies. De realisatiecijfers van het voorgaande
jaar zullen hierbij als maatstaf worden meegenomen. Op dit moment is nog niet bekend welk effect deze
wijziging van het verdeelmodel zal hebben op de BUIG-budgetten die aan de drie WLB-gemeenten zullen
worden toegekend.
Wet Inburgering
In 2022 wordt naar verwachting een nieuwe Wet inburgering van kracht. Doel van deze vernieuwde wet is een
snellere integratie waardoor het Nederlands leren en het vinden van een baan wordt versneld. De inkoop van
de inburgeringstrajecten wordt bij de gemeenten neergelegd. Deze ligt tot dat moment bij de statushouder
zelf. De rolverdeling tussen gemeenten en WLB moet nog nader worden uitgewerkt.
Individuele studietoeslag
De studietoeslag voor studenten met een arbeidsbeperking is met ingang van 2022 voor elke gemeente binnen
Nederland hetzelfde, circa € 300 per maand. Het huidige bedrag binnen de drie WLB-gemeenten bedraagt
€ 700 op jaarbasis.
0.5
Uitgangspunten begroting 2022
Beleid (algemeen)
De begroting 2022 heeft als vertrekpunt het vastgestelde beleid 2021 van de drie gemeenten. Dat wil zeggen
dat het beleid, zoals dat op 1 januari 2021 wordt gevoerd, ook in 2022 kan worden gevoerd. Beleidswijzigingen
waartoe wordt besloten na 1 januari 2021 worden via begrotingswijzigingen en goedkeuring verwerkt in de
begroting 2022.
Verdeelsleutel bedrijfsvoeringskosten
De gemeentelijke bijdragen in de bedrijfsvoeringskosten zijn in de begroting 2022 opgenomen op rekening
houdend met de uitgangspunten zoals geformuleerd in het inrichtingsplan van Samen aan het stuur.
De uitvoeringskosten van het werkleerbedrijf worden op basis van de verdeelsleutel over de gemeenten
verdeeld. Deze verdeelsleutel wordt jaarlijks bepaald op basis van het totaal aantal klanten dat het WLB per
gemeente bedient op 1 januari van het voorgaande begrotingsjaar.
Van de uitvoeringskosten per gemeente worden vervolgens vaste bedragen ten laste van het p-budget van de
gemeenten gebracht.
Ten slotte is in de bestuurlijke besluitvorming rondom Samen het stuur tussen de gemeenten
overeengekomen dat gemeente Berkelland in 2022 eenmalig gecompenseerd wordt voor de wijziging van de
verdeelsleutel en de frictiekosten die bij deze gemeente ontstaan als gevolg van de gewijzigde afspraken
rondom de dienstverlening door de gemeente Berkelland. Deze compensatie bedraagt 60% van het verschil
tussen de huidige verdeelsleutels van de SDOA en Werkbaan Oost en de nieuwe verdeelsleutel van het WLB.
Deze compensatie wordt gebaseerd op de werkelijke in 2022 gerealiseerde uitvoeringskosten en bedraagt
maximaal € 314.000.
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De uitkomst leidt tot de volgende verdeling voor het begrotingsjaar 2022:
Bijdrage
Verdeelsleutel
uitvoeringskosten

Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk
Totaal
1

40,10%
23,30%
36,60%
100,00%

Uitvoeringskosten
WLB en
extern
€ 5.335.000
€ 3.100.000
€ 4.869.000
€ 13.304.000

Af: Vast bedrag
ten laste van
P-budget
gemeenten
- € 240.000
- € 120.000
- € 300.000
- € 660.000

Eenmalige
compensatie
2022 Samen
aan het Stuur1
- € 314.000
€ 154.000
€ 160.000
€0

Bijdrage
uitvoeringskosten
€ 4.781.000
€ 3.134.000
€ 4.729.000
€ 12.644.000

De werkelijke eenmalige compensatie wordt achteraf bepaald op basis van de werkelijke uitvoeringskosten in 2022.

Loon- en prijsontwikkelingen
In de Achterhoek zijn nieuwe afspraken gemaakt rondom indexeringen in de begrotingen van
gemeenschappelijke regelingen. Het WLB is de eerste gemeenschappelijke regeling waar deze nieuwe
afspraken in de begroting worden meegenomen.
De indexatie vindt plaats op basis van de in de septembercirculaire gepubliceerde indexatiecijfers volgens de
macro-economische verkenning. Voor de loonkosten wordt de index loonvoet sector overheid gehanteerd,
voor de overige kosten geldt de index prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc).
De voor het WLB geldende cao kent een einddatum 31 december 2020. De onderhandelingen tussen
werkgevers en vakbonden zijn nog gaande. Op basis van bovenstaande afspraken is in de loonkosten voor
begrotingsjaar 2022 daarom rekening gehouden met een mogelijke indexatie van 1,8% in 2021 en voor 2022
met 1,5%.
Voor de overige kosten is gerekend met een prijsindexatie van 1,5% en de uitvoeringsbudgetten zijn
afgestemd op de te verwachten uitgaven.
BTW
Daar waar van toepassing zijn de ramingen van de begroting 2022 inclusief BTW. Dit met uitzondering van de
opbrengsten van de activiteiten binnen de werkplaats, de Wsw detacheringsopbrengsten en de
doorbetalingen van deze detacheringsopbrengsten aan de betreffende gemeenten.
Onvoorzien
In de begroting is een stelpost onvoorzien opgenomen van € 30.000 inclusief BTW.
ICT-ontwikkelingen
Eind 2019 is de I-visie voor de komende jaren vastgesteld in het managementoverleg en besproken met het
Dagelijks Bestuur. Hierdoor is er inzicht in wat er komen gaat, gepland staat en wanneer de invoering van de
verschillende ICT-projecten plaatsvindt. In 2020 is deze visie financieel doorgerekend en door het bestuur
vastgesteld. In 2022 wordt de implementatie van de I-visie afgerond en zal er een hernieuwde i-visie opgesteld
worden voor de periode 2023-2025.
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1. Programma Werk en Activering
1.1 Visie:
“Door samenwerking met ketenpartners proactief inzetten op een zo optimaal mogelijke deelname van onze
inwoners aan de samenleving. Financiële en sociale zelfredzaamheid is hierin een belangrijk streven.”
1.2

Programmadoelen:

Iedere uitkeringsgerechtigde in de Participatiewet zet zich actief in. Dit om zijn traject naar werk, of
zijn traject om sociaal actief te zijn te doen slagen.
Vanuit een inclusieve arbeidsmarktgedachte gedetacheerde medewerkers Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) in een zo regulier mogelijke werksetting te plaatsen.
Het plaatsen en begeleiden van medewerkers nieuw Beschut Werk in een zo regulier en lokaal
mogelijke werksetting.

1.3

Kritische prestatie-indicatoren (KPI’s)

Arbeids-studiefitheid: Klanten maximaal ondersteunen om hen klaar te stomen voor betaald werk of
studie.
Participatiegraad werk: Klanten maximaal laten participeren binnen een doorgaande ontwikkellijn

Samenwerking met lokale werkgevers: Werkgevers zijn nauw betrokken bij de re-integratieactiviteiten
van het WLB

1.3.1
Arbeids-studiefitheid
Klanten die perspectief hebben om door te stromen naar een werktraject stromen ook daadwerkelijk door. Dit
kan bijvoorbeeld door een taalcursus af te ronden of een opleidingstraject te volgen. Klanten die geïndiceerd
zijn als werkklanten worden zo snel mogelijk geplaatst op een voor hen passende werkplek.
Doel: Als klanten niet volledig kunnen uitstromen dan wordt voortdurend gewerkt aan het
maximaliseren van de verdiencapaciteit van klanten binnen het uitkeringsbestand. Dit ligt in lijn met
de landelijke ontwikkeling en met name met vergelijkbare gemeenten en stijgt de komende jaren.

Doel: Het WLB zet extra in op jongeren bij de overgang van Pro/Vso naar vervolgonderwijs en
arbeidsmarkt, zodanig dat een succesvolle klantroute wordt gestimuleerd en uitval en thuiszitten
wordt voorkomen.
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Het klantenbestand is ingedeeld in treden. Direct bij instroom wordt op basis van een meting bepaald waar de
klant staat. Deze treden staan voor de ontwikkelmogelijkheid van de klant. Om inzet en resultaat te monitoren
zijn er operationele doelen geformuleerd. Zie hiervoor bijlage A.
Per trede is bepaald hoe lang de klant nodig heeft om op de ladder te stijgen. Dit wordt in het
klantvolgsysteem bijgehouden. Zo is per periode inzichtelijk wat het resultaat is van de ingezette
instrumenten. Uiteindelijk wordt zo ook inzichtelijk gemaakt hoeveel klanten (deels) uitstromen naar werk of
studie en of de loonwaarde van deze klanten is gestegen.
Naast de algemene groep klanten is er aandacht voor specifieke groepen. Aan jongeren wordt reeds intensieve
begeleiding gegeven tijdens het laatste schooljaar. De doelgroep statushouders wordt ondersteund door
dedicated klantmanagers die ondersteuning kunnen bieden bij specifieke vraagstukken. Klanten die geen
betaald werk kunnen verrichten (Meedoengroep) worden lokaal geactiveerd door klantmanagers in nauwe
samenwerking met de sociale teams.
De ontwikkeling per groep wordt scherp in beeld gehouden en is mede afhankelijk van de conjuncturele
ontwikkelingen en de wijzigingen in wet- en regelgeving.
Kansen & risico’s
Het WLB richt zich op het beter leren kennen van haar klanten. Hierdoor worden hulpvragen beter
gediagnosticeerd en kan er een passend re-integratietraject worden geboden. Daarnaast wordt er
geïnvesteerd in de kwaliteit en het analyseren van gegevens die binnen de organisatie aanwezig zijn.
Voor jongeren is er een afdeling met klantmanagers die zich richt op jongeren tot 27 jaar, Jouw Unit.
Hierbinnen wordt er gewerkt met een lagere caseload waardoor er meer aandacht is voor de jongeren.
Daarnaast wordt er in het bankzittersproject nauw samengewerkt met het sociaal team en het RMC. Ook is er
al in het laatste schooljaar een sluitende aanpak voor jongeren die uit het Pro/Vso onderwijs komen, zij
worden warm overgedragen aan een klantmanager van het WLB.
Daarnaast is er speciale aandacht voor statushouders in nauw overleg met de lokale sociale teams.
De doelgroep waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn, ontwikkelt zich volgens het patroon in de
onderstaande grafiek.3

3

Bron: Berenschot, analyse aantallen en financiën Participatiewet, 2018
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Gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor de bijstand (groen). Daarnaast zijn gemeenten
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw. Door het beëindigen van de Wsw stromen er geen
medewerkers meer in, het aantal Wsw-ers neemt dan ook geleidelijk af (oranje). Tegelijkertijd zijn gemeenten
verantwoordelijk voor het creëren van nieuw-beschutwerkplekken. Het aantal ontwikkelt zich in grote lijnen
volgens de formule: drie (Wsw-ers) eruit, één nieuw-beschutter erin (blauw). Daarbovenop hebben
gemeenten de verantwoordelijkheid om mensen met een beperking te helpen die met ondersteuning bij
reguliere werkgevers aan de slag kunnen (geel en rood).

Dit betekent dat er een opwaartse financiële druk op het re-integratiebudget zal gaan ontstaan door:
• De kosten voor meer inzet van meer langdurige loonkostensubsidie, ook aan niet
uitkeringsontvangers;
• De kosten voor (individuele) begeleiding op de werkplek door de jobcoach;
• De kosten voor (individuele) opleidingsprogramma’s gericht op mensontwikkeling en
arbeidsvaardigheden;
• De kosten om huidige doelgroepen effectief opwaarts of neerwaarts door te laten stromen.
1.3.2

Participatiegraad

Doel: Het WLB werkt toe naar het optimaal benutten van alle kansen op uitstroom. De uitstroom van
klanten naar werk ligt daarbij in de lijn van de landelijke ontwikkeling en met name met vergelijkbare
gemeenten.

Doel: Het WLB zet extra in op duurzame plaatsing, zodat nieuwe werknemers worden ondersteund en
snelle uitval na werkaanvaarding wordt verminderd.

Doel: Het aantal klanten uit de Meedoen-groep, die een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij,
zal in de komende jaren stijgen in samenspraak en wisselwerking met ondersteuning vanuit de sociale
teams.

Iedereen doet mee, niemand aan de kant. Klanten participeren naar vermogen. Dit in de vorm van opleiding,
(gedeeltelijk) werk, vrijwilligerswerk of deelname aan activiteiten.
Na plaatsing op een passende werkplek biedt het WLB daar waar nodig ondersteuning en nazorg, bijvoorbeeld
door de inzet van jobcoaching.
Uitstroom naar werk is de mooiste manier om de participatiegraad te verhogen. Een groep klanten waar dit op
dit moment niet mogelijk is heeft de organisatie ingedeeld in Meedoen. De klanten die op de begintreden van
de ladder staan worden ook geactiveerd. Met name vrijwilligerswerk en het leveren van een maatschappelijke
bijdrage is hier het doel. Daar waar toch nog ontwikkeling mogelijk is, stroomt men door naar de groep
Perspectief.
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Kansen & risico’s
De ondersteuning van klanten is gestoeld op het principe: “zo licht als mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk”.
Voor klanten die deels nog uitkeringsafhankelijk zijn, blijft alertheid gewenst op de belastbaarheid van klanten.
Het blijvend onderhouden van het contact is daarbij een belangrijke voorwaarde.
Aan klanten met een indicatie nieuw Beschut werk wordt eerst een (onbetaald) voortraject aangeboden ter
voorbereiding op plaatsing op een passende plek bij een reguliere werkgever. De zoektocht naar een passende
werkplek kan enige tijd vergen gelet op de begeleidingsintensiteit van deze doelgroep.
Klanten worden intensiever begeleid in trajecten. Wanneer een klant niet binnen afzienbare tijd beschikt over
arbeidsvermogen, wordt hij of zij geschaard onder de doelgroep Meedoen. De inwoner wordt dan geactiveerd
in samenspraak met professionals uit het sociaal domein. Aangezien het een omvangrijke groep betreft en de
in te zetten capaciteit beperkt is, zal op basis van beoogde resultaten gewogen worden welke klanten
intensievere begeleiding krijgen.
De realisatie van arbeidsmatige dagbesteding is afhankelijk van doorverwijzing vanuit de gemeenten. Mocht
het aanbod van potentiële kandidaten ontoereikend zijn, dan staat deze doelstelling onder druk.
1.3.3 Samenwerking met lokale werkgevers
Werkgevers worden nauw betrokken bij de re-integratie en plaatsingen van perspectief-/en werkklanten
Doel: Het WLB maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden bij werkgevers. Het aantal bedrijven dat
actieve overeenkomsten heeft met het WLB inzake de plaatsing van klanten stijgt de komende jaren.
In de regio wordt veel samengewerkt met de lokale werkgevers in sterke wisselwerking met het WSPA.
Accenten die lokaal worden gelegd zijn:
•
•
•

klanten worden waar mogelijk geactiveerd bij lokale werkgevers;
de regeling nieuw Beschut Werk wordt zo veel mogelijk in een reguliere werksetting bij de werkgever
gerealiseerd;
de Wsw-ers zijn zo duurzaam mogelijk bij een lokale werkgever geplaatst.

Kansen & risico’s
De financiering van nieuw Beschut Werk vanuit de landelijke overheid laat een dalende lijn zien voor het deel
drempelbedrag begeleidingskosten. Dit drempelbedrag is niet dekkend. Van dit drempelbedrag moeten naast
de begeleiding door het WLB, ook de resterende loonwaarde die niet gedekt wordt door een
inleenvergoeding, eventuele werkplekaanpassingen en reiskosten worden gefinancierd. De taakstelling laat
een opwaartse lijn zien waardoor er voor een groter deel op het Participatiebudget van de gemeenten een
beroep zal worden gedaan.
In 2020 is de besloten vennootschap Slinge Werkt! B.V. opgericht. Via deze vennootschap biedt het WLB de
medewerkers nieuw Beschut Werk een dienstverband. Door het werkgeverschap in eigen hand uit te voeren
middels Slinge Werkt! B.V worden de structurele uitvoeringskosten zoveel mogelijk geminimaliseerd. Slinge
Werkt! B.V. volgt de ABU CAO, waarbij de arbeidsvoorwaarden van de inlener bepalend zijn. Landelijk wordt
gesproken over de invoering van een landelijke CAO voor deze doelgroep. Afhankelijk van de
arbeidsvoorwaarden die van toepassing worden verklaard, kan dit van invloed zijn op de begroting.
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De taakstelling voor nieuw Beschut Werk wordt in december voorafgaand aan het begrotingsjaar
bekendgemaakt. Voor de begroting 2022 is voor de prognose de taakstelling van 2021 verhoogd conform de
stijging van de taakstelling van 2021 ten opzichte van het jaar 2020. In de raming is ervan uitgegaan dat
hiermee de taakstelling toeneemt met 9 fte’s tot 49 fte’s (o.b.v. 31 uur/week) per ultimo 2022. Er kan een
wachtlijst ontstaan zodra de taakstelling gerealiseerd is.
Er worden meerjarige effecten verwacht naar aanleiding van de coronacrisis. De komende jaren wordt een
nasleep verwacht in de vorm van faillissementen bij bedrijven. Als gevolg hiervan zullen ook meer mensen
werkloos raken en mogelijk een bijstandsuitkering gaan aanvragen. Er zijn echter ook bedrijven die hebben
gerendeerd ten tijde van de coronacrisis, mogelijk verandert ook hun financiële situatie na de coronacrisis
weer. De focus van ondernemers zal verlegd moeten worden, dit kan betekenen dat er geen directe
aansluiting meer is van de doelgroep Participatiewet met de vraag op de (vernieuwde) arbeidsmarkt.
1.4 Totale kosten programma Werk en Activering
Begroting 2022
Begroting
Programma Werk en activering
Baten
Lasten
Resultaat baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Resultaat

Specificatie per product

Rekening
2020

Begroting
2021

11.751.000 12.690.000
10.795.000 12.030.000
956.000
660.000
0
0
0
0
956.000
660.000

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting Begroting Meerjaren Meerjaren Meerjaren
2021 na
2022
begroting begroting begroting
wijzigingen
2023
2024
2025
12.596.000 13.484.000 13.484.000 13.484.000 13.484.000
11.936.000 12.824.000 12.824.000 12.824.000 12.824.000
660.000
660.000
660.000
660.000
660.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
660.000
660.000
660.000
660.000
660.000

Begroting
2021 na
wijzigingen

Begroting
2022

Meerjaren
begroting
2023

Meerjaren
begroting
2024

Meerjaren
begroting
2025

Baten
Overige ontvangsten
Wsw detacheringen
Bijdrage gemeenten programmakosten
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten
Totaal baten

27.000
0
0
0
0
0
0
3.910.000 3.776.000 3.970.000 3.781.000 3.781.000 3.781.000 3.781.000
3.717.000 4.638.000 4.350.000 5.105.000 5.105.000 5.105.000 5.105.000
4.097.000 4.276.000 4.276.000 4.598.000 4.598.000 4.598.000 4.598.000
11.751.000 12.690.000 12.596.000 13.484.000 13.484.000 13.484.000 13.484.000

Lasten
Re-integratie
Doorbetaling Wsw detacheringen
Wsw begeleid werken subsidies
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren
Langdurige loonkostensubsidies
Beschut werken
Directe uitvoeringskosten
Totaal lasten

1.051.000 1.115.000 1.115.000 1.146.000 1.146.000 1.146.000 1.146.000
3.910.000 3.776.000 3.970.000 3.781.000 3.781.000 3.781.000 3.781.000
252.000
252.000
252.000
267.000
267.000
267.000
267.000
-6.000
0
0
0
0
0
0
1.331.000 1.435.000 1.470.000 1.794.000 1.794.000 1.794.000 1.794.000
456.000 1.176.000
853.000 1.238.000 1.238.000 1.238.000 1.238.000
3.801.000 4.276.000 4.276.000 4.598.000 4.598.000 4.598.000 4.598.000
10.795.000 12.030.000 11.936.000 12.824.000 12.824.000 12.824.000 12.824.000
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2. Programma Inkomen
2.1

Visie

“Het WLB helpt inwoners die – tijdelijk – niet genoeg geld hebben om van te leven door het verstrekken van
financiële bijstand”.
Inwoners worden op een rechtmatige en snelle manier van een (tijdelijk) inkomen of een inkomensaanvulling
voorzien. Afhankelijk van leeftijd en voorafgaande inkomensbron wordt er een uitkering verstrekt vanuit één
van de onderstaande wetten:
•
Participatiewet;
•
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
•
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
•
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004.
2.2

Programmadoel

Het bieden van een (tijdelijke) inkomensvoorziening aan inwoners zodat zij kunnen voorzien in de
eerste levensbehoeften. Hierdoor ervaren inwoners de ruimte om zich in te zetten voor trajecten die
gericht zijn op de re-integratie. Uiteindelijk wordt de zelfredzaamheid vergroot en de afhankelijkheid
van een uitkering of aanvullende inkomensondersteuning verkleind.
2.3 Kritische prestatie-indicatoren
Kwaliteit van dienstverlening: werkprocessen worden binnen de gestelde termijn afgehandeld. Het
bieden van oplossingen passend bij de klantvraag.
2.3.1 Kwaliteit van dienstverlening
In de dienstverlening staat integraliteit en het werken vanuit de bedoeling van de wet centraal.
Doel: Het WLB handelt alle aanvragen af binnen de wettelijke termijn. Voor de uitvoering van de Bbz
wordt de dienstverlening door de ROZ periodiek gemonitord.

Doel: De informatievoorziening van WLB voorkomt onrechtmatig gebruik en beperkt
bezwaarprocedures.

Het WLB biedt oplossingen passend bij de klantvraag. Gestreefd wordt om de doorlooptijd zo kort mogelijk te
houden. Het WLB gaat flexibel om met termijnoverschrijdingen als dit ten gunste is van de inwoner en
problemen daarmee kunnen worden voorkomen.
Binnen het WLB wordt veel ingezet op preventie en voorlichting om naleving te bevorderen. Langdurige
administratieve procedures zoals bij bezwaar en beroep kunnen worden voorkomen, wanneer inwoners de
werkwijze en benadering van het WLB positief waarderen.
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Kansen & risico’s
Er is een toename van klanten die deels/maximaal aan het werk zijn maar niet zelfstandig in staat zijn volledig
in hun inkomen te voorzien. Zij blijven langdurig deels afhankelijk van een bijstandsuitkering en stromen
daarmee niet uit het uitkeringsbestand.
In de begroting 2022 is voor de prognose van de uitkeringslast gerekend met een mogelijke toename van 4,3%
in 2021, en van 3,5% in 2022. Deze verwachtingen zijn het gevolg van de (nasleep van) de coronapandemie en
gebaseerd op de maart raming van het Centraal Planbureau. De impact van de crisis is nog ongewis. De
ontwikkeling van het bestand en de conjuncturele ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd, en zullen
eventueel worden bijgesteld in de bestuursrapportages. Vanzelfsprekend zijn de inspanningen van het WLB
erop gericht om bestandstoename zoveel als mogelijk te minimaliseren. Dit leidt tot de raming voor 2022 zoals
weergegeven in onderstaande tabel.
Inkomenswaarborg
Participatiewet,
IOAW en IOAZ

Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk
Totaal

Prognose
eindstand
2021
(uitkerings
dossiers)
585
298
603
1.486

Prognose
eindstand
2022
(uitkerings
dossiers)
605
308
624
1.537

Gemiddeld
aantal
2022
(uitkerings
dossiers)
595
303
614
1.512

Gemiddeld
uitkeringsbedrag per
uitkerings
dossier)
€ 14.500
€ 14.500
€ 14.500

Raming
2022

€ 8.628.000
€ 4.394.000
€ 8.903.000
€ 21.925.000

De inkomensconsulent informeert tijdens het intakegesprek de inwoner over de na te leven rechten en
plichten. Er is daarnaast een digitale voorlichting en een schriftelijke voorlichting voor inwoners. De kans
bestaat dat inwoners die al langer in het klantenbestand zitten, niet (meer) op de hoogte zijn van de gestelde
rechten en plichten vanuit de Participatiewet. Deze informatie kan de inwoner vinden op de website, de
toegestuurde nieuwsbrieven per kwartaal en het face-to-face klantencontact met zowel inkomensconsulenten
als klantmanagers.
Externe factoren hebben invloed op het proces van verwerking aanvragen levensonderhoud. Dit kan gaan om
betrokken hulpverleners of bewindvoerders. Dit vormt een risico omdat soms door invloed van deze externe
partij de verwerking van een aanvraag vertraging oploopt.
Er wordt tussen medewerkers van het WLB en het sociaal wijkteam integraal gewerkt. Een aantal professionals
vanuit verschillende disciplines van het WLB werken als vooruitgeschoven post in het sociaal wijkteam van de
gemeente en hebben hierdoor kortere lijnen onderling. Indien noodzakelijk zijn verschillende gebieden binnen
het sociaal domein bij de inwoner betrokken en kunnen onderling hierover afstemmen binnen
multidisciplinaire overleggen. Specifiek aandachtspunt is preventie en naleving, het vergroten van kennis over
onrechtmatige situaties blijft een terugkerend aandachtspunt.
De Bbz wordt door het WLB uitbesteed aan de ROZ. De ROZ voert de Bbz dienstverlening uit voor 17
gemeenten. Daardoor kan het WLB slechts beperkt invloed uitoefenen op de wijze waarop de ROZ haar
dienstverlening aan zelfstandigen uitvoert. De ROZ legt op kwartaalbasis verantwoording af over haar
dienstverlening.
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2.4 Totale kosten programma Inkomen
Begroting 2022
Rekening
2020
Programma Inkomen
Baten
Lasten
Resultaat baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Resultaat

Specificatie per product

Baten
Debiteurontvangsten
Debiteurontvangsten Bbz
Debiteurontvangsten Tozo
Bijdrage gemeenten Tozo
Bijdrage gemeenten programmakosten
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten
Totaal baten
Lasten
Inkomenswaarborg (Wwb, IOAW en IOAZ)
Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz)
Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo)
Directe uitvoeringskosten
Totaal lasten

Begroting
2021

34.921.000 22.853.000
34.771.000 22.853.000
150.000
0
0
0
199.000
0
-49.000
0

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting Begroting Meerjaren Meerjaren Meerjaren
2021 na
2022
begroting begroting begroting
wijzigingen
2023
2024
2025
24.434.000 23.862.000 23.862.000 23.862.000 23.862.000
24.434.000 23.862.000 23.862.000 23.862.000 23.862.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Begroting
2021 na
wijzigingen

Begroting
2022

Meerjaren
begroting
2023

Meerjaren
begroting
2024

Meerjaren
begroting
2025

403.000
225.000
225.000
340.000
340.000
340.000
340.000
352.000
300.000
306.000
317.000
317.000
317.000
317.000
307.000
0
0
572.000
572.000
572.000
572.000
13.221.000
0
0
-572.000
-572.000
-572.000
-572.000
19.257.000 20.805.000 22.380.000 21.620.000 21.620.000 21.620.000 21.620.000
1.381.000 1.523.000 1.523.000 1.585.000 1.585.000 1.585.000 1.585.000
34.921.000 22.853.000 24.434.000 23.862.000 23.862.000 23.862.000 23.862.000

19.672.000 20.880.000 22.641.000 21.925.000 21.925.000 21.925.000 21.925.000
340.000
450.000
270.000
352.000
352.000
352.000
352.000
13.329.000
0
0
0
0
0
0
1.430.000 1.523.000 1.523.000 1.585.000 1.585.000 1.585.000 1.585.000
34.771.000 22.853.000 24.434.000 23.862.000 23.862.000 23.862.000 23.862.000
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3. Programma Ondersteuning
3.1
Visie
“Door financiële ondersteuning op het gebied van bijzondere bijstand kunnen inwoners met een
minimuminkomen (blijven) deelnemen aan de samenleving”.
3.2

Programmadoel

Inwoners met een laag inkomen financieel ondersteunen vanuit de bijzondere bijstand,
kindregelingen, collectieve zorgverzekering en de individuele inkomenstoeslag.
Inwoners met een financiële ondersteuningsbehoefte worden doorverwezen naar
schuldhulporganisaties zoals Schuldhulp Op Maat of Humanitas. Wanneer inwoners
schulddienstverlening nodig hebben worden zij doorverwezen naar de Stadsbank Oost Nederland
(SON).

3.3

KPI’s

Participatiegraad samenleving: Door inzet van passende ondersteuning inwoners maximaal laten
participeren in de samenleving
3.3.1 Participatiegraad samenleving
Het ondersteunen van inwoners met een laag inkomen door het verstrekken van financiële ondersteuning
voor bijzondere en noodzakelijke kosten die niet via een andere regeling vergoed kunnen worden. Daarnaast
het tijdig signaleren van financiële problemen met als doel financiële zelfredzaamheid te bevorderen.

Doel: Het percentage rechthebbende huishoudens dat gebruikmaakt van regelingen in kaart brengen
en verhogen.

Doel: Inkomensconsulenten zijn alert op schuldenproblematiek en verwijzen actief door naar
schuldhulpverleningsorganisaties.

Het WLB voert verschillende minimaregelingen uit voor de gemeenten. Om inwoners in staat te stellen om te
participeren in de samenleving, is het noodzakelijk om deze regelingen laagdrempelig aan te bieden aan de
beoogde doelgroep.
Inkomensconsulenten zijn alert op schuldenproblematiek en verwijzen actief door naar
schuldhulpverleningsorganisaties en sociale teams van de gemeenten.
Kansen & risico’s
Niet alle rechthebbende huishoudens zullen gebruik maken van gemeentelijke regelingen. Dit kan onder meer
worden veroorzaakt doordat ouders laaggeletterd of digibeet zijn. Om dit risico te verkleinen zijn alle
ketenpartners op de hoogte van de regelingen binnen de Meedoenapplicatie en de gemeentepolis voor de
collectieve zorgverzekering. Voor de collectieve zorgverzekering worden per gemeente ook nog
overstapspreekuren verzorgd. Sommige rechthebbenden kunnen mogelijk door schaamte een drempel
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ervaren bij het vragen van ondersteuning of het daadwerkelijk betalen middels de systematiek van de
Meedoenapplicatie.
Bijzondere bijstand biedt inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid om voor bijzondere kosten een
vergoeding te krijgen. Op individueel niveau wordt met behulp van een afwegingskader voor maatwerk
beoordeeld of een inwoner hierop recht heeft. Een risico hierbij is dat het bieden van maatwerk kan leiden tot
verschillen in de uitvoering. Situationele gelijkheid vergt een zorgvuldige afweging en de principiële bereidheid
om steeds opnieuw verantwoording af te leggen over die afweging en daaruit voortvloeiende beslissingen.
Voor inwoners met een inkomen dat langdurig onder 105% bij de gemeenten Berkelland en Winterswijk, of
115% bij de gemeente Oost Gelre van de bijstandsnorm ligt, is de individuele inkomenstoeslag mogelijk.
Hierdoor worden zij meer in staat gesteld te participeren in de samenleving. Een automatische toekenning is
juridisch niet mogelijk, maar klanten kunnen actief worden ondersteund bij het aanvraagproces. Hiertoe gaat
het WLB een reminder sturen aan inwoners die recht hebben op de individuele inkomenstoeslag, zodat zij
deze met behulp van de inkomensconsulenten kunnen aanvragen.
Door betalingsachterstanden eerder in beeld te krijgen kan er sneller actie worden ingezet om (meer)
financiële problemen en dus een hogere schuldenlast te voorkomen. Een aandachtspunt bij inzet van
vroegsignalering is dat het ingaan op een hulpaanbod een vrijwilliger karakter draagt. Mensen vragen geen
hulp vanwege angst, ontkenning, schaamte en omdat ze opzien tegen het aanpakken van hun probleem. Door
ervaring weten inkomensconsulenten risicogroepen te signaleren en financiële problemen bespreekbaar te
maken.
Inwoners ervaren meer rust en duidelijkheid wanneer schulden of andere problemen geregeld worden.
Hierdoor is er meer focus op werk of participatie mogelijk. Wanneer er schulden worden gesignaleerd dan mag
de inkomensconsulent, zonder toestemming, geen contact opnemen met (schuld)hulpverleningsinstellingen in
het kader van privacy. Door de inzet van motiverende gespreksvoering en het bespreekbaar maken van
schulden probeert de inkomensconsulent de klant actief door te verwijzen naar een geschikte vorm van
schuldhulpverlening.
Het adviesrecht is een kan-bepaling in de Wgs, en leidt ertoe dat gemeenten meer inspraak kunnen hebben bij
de gerechtelijke procedure schuldenbewind. Het afschalen naar een lichtere vorm van dienstverlening, dan
wel de uitstroom van bewind is een lastig beïnvloedbaar proces. Dit proces drukt behoorlijk op de kosten voor
bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten.
In 2022 wordt de Participatiewet uitgebreid met de financiële ontzorging die gekoppeld is aan de Wet
inburgering 2022. Financiële problemen leiden tot veel stress waardoor een succesvolle snelle inburgering
geringer is. Het financieel ontzorgen houdt in dat de vaste lasten zoals de huur, energiekosten en de verplichte
verzekeringen worden ingehouden op het inkomen. Het restantbedrag wordt dan gestort op de rekening van
de inburgeraar. Dit betekent dat de kans op financiële problematiek wordt verkleind.
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3.4 Totale kosten programma Ondersteuning
Begroting 2022

Programma Ondersteuning
baten
lasten
Resultaat baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Resultaat

Specificatie per product

Baten
Debiteurenontvangten
Bijdrage gemeenten programmakosten
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten
Totaal baten
Lasten
Bijzondere bijstand
Meedoenregelingen
Schuldhulpverlening/Stadsbank
Directe uitvoeringskosten

Rekening
2020

Begroting
2021

4.084.000
4.227.000
-143.000
0
0
-143.000

4.656.000
4.656.000
0
0
0
0

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2021 na
wijzigingen

73.000
3.377.000
634.000
4.084.000

110.000
3.899.000
647.000
4.656.000

2.710.000

2.769.000
333.000
907.000
647.000
4.656.000

741.000
776.000
4.227.000

Begroting
2021 na
wijzigingen
4.365.000
4.365.000
0
0
0
0

Begroting
2022

Meerjaren
begroting
2023
3.778.000
3.778.000
0
0
0
0

Meerjaren
begroting
2024
3.778.000
3.778.000
0
0
0
0

Meerjaren
begroting
2025
3.778.000
3.778.000
0
0
0
0

Begroting
2022

Meerjaren
begroting
2023

Meerjaren
begroting
2024

Meerjaren
begroting
2025

110.000
3.608.000
647.000
4.365.000

74.000
2.969.000
735.000
3.778.000

110.000
2.933.000
735.000
3.778.000

110.000
2.933.000
735.000
3.778.000

110.000
2.933.000
735.000
3.778.000

2.603.000
333.000
782.000
647.000
4.365.000

2.683.000
338.000
22.000
735.000
3.778.000

2.683.000
338.000
22.000
735.000
3.778.000

2.683.000
338.000
22.000
735.000
3.778.000

2.683.000
338.000
22.000
735.000
3.778.000

3.778.000
3.778.000
0
0
0
0

De bijdragen in de kosten voor de dienstverlening van de Stadsbank Oost Nederland maken met ingang van
begrotingsjaar 2022 geen onderdeel meer uit van de begroting van het WLB. Schuldhulpverlening wordt een
integrale verantwoordelijkheid van de gemeenten.
De effecten van de Coronacrisis worden vooreerst niet meegenomen in de begroting 2022 voor het
programma ondersteuning. Enerzijds wordt verwacht dat de effecten op de economie erin resulteren dat het
aantal huishoudens met problematische schulden gaat toenemen, echter is het tempo van deze toename
lastig in te schatten. Daarnaast is het is op dit moment nog onduidelijk of in 2022 de economie juist weer zal
aantrekken en tot minder aanvragen voor bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering of kindregelingen
gaat leiden of dat de crisis langer aanhoudt en de uitgaven voor het programma ondersteuning zullen stijgen.
De verwachte uitgaven voor het programma ondersteuning worden geïndexeerd volgens de officiële prijsindex
van 1,5% uit de “Macro-economische verkenningen september 2020”. Indien noodzakelijk zal er worden
bijgesteld op de begroting voor het programma ondersteuning via de bestuursrapportage 2022.
Financiële ontzorging van statushouders wordt naar verwachting per 1 januari 2022 opgenomen in de
Participatiewet. Indien financiële ontzorging voor de doelgroep statushouders wordt uitgevoerd, of deze
dienstverlening wordt ingekocht, zal dit kosten met zich meebrengen. Op dit moment is nog onbekend
hoeveel vergoeding vanuit het Rijk naar de gemeenten zal gaan en welk deel hiervan voor de financiële
ontzorging wordt vrijgegeven. In de begroting 2022 is hiervoor daarom nog geen budget opgenomen. In de
bestuursrapportage zal hiervoor te zijner tijd een begrotingswijziging volgen.
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4. Programma Overhead en algemene kosten
Onder het programma overhead worden de algemene bedrijfsvoeringskosten verantwoord, de incidentele
baten en lasten en de mutaties in de reserves.
Begroting 2022
Rekening
2020

Begroting
2021

4.134.000
5.029.000
-895.000
596.000
124.000
-423.000

5.044.000
5.704.000
-660.000
0
0
-660.000

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2021 na
wijzigingen

Baten
Treasury
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten
Totaal baten

0
4.134.000
4.134.000

0
5.044.000
5.044.000

Lasten
Treasury
Algemene baten en lasten
Overhead

0
0
5.029.000

Totaal lasten

5.029.000

Programma Overhead en algemene
kosten
baten
lasten
Resultaat baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Resultaat

Specificatie per product

Meerjaren
begroting
2023
5.726.000
6.386.000
-660.000
0
0
-660.000

Meerjaren
begroting
2024
5.726.000
6.386.000
-660.000
0
0
-660.000

Meerjaren
begroting
2025
5.726.000
6.386.000
-660.000
0
0
-660.000

Begroting
2022

Meerjaren
begroting
2023

Meerjaren
begroting
2024

Meerjaren
begroting
2025

0
5.194.000
5.194.000

0
5.726.000
5.726.000

0
5.726.000
5.726.000

0
5.726.000
5.726.000

0
5.726.000
5.726.000

0
30.000
5.674.000

0
30.000
5.824.000

29.000
30.000
6.380.000

29.000
30.000
6.327.000

29.000
30.000
6.327.000

29.000
30.000
6.327.000

5.704.000

5.854.000

6.439.000

6.386.000

6.386.000

6.386.000
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Begroting
2021 na
wijzigingen
5.194.000
5.854.000
-660.000
0
0
-660.000

Begroting
2022
5.726.000
6.439.000
-713.000
53.000
0
-660.000

5. Paragrafen
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven welke paragrafen moeten worden
opgenomen in de begroting. De paragrafen grondbeleid en lokale heffingen zijn niet van toepassing voor het
Werkleerbedrijf.
De volgende paragrafen worden achtereenvolgens behandeld:
1. Financiering;
2. Bedrijfsvoering;
3. Weerstandvermogen;
4. Onderhoud kapitaalgoederen;
5. Verbonden partijen.
5.1

Financiering

Treasurystatuut
De wet Financiering decentrale overheden (FIDO) verplicht de gemeenschappelijke regeling om richtlijnen vast
te stellen voor het beheer van de geldstromen en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Het (gewijzigde)
Treasurystatuut is in september 2020 vastgesteld. Dit statuut wordt periodiek geëvalueerd en daar waar nodig
geactualiseerd.
Treasuryfunctie
De treasuryfunctie maakt onderdeel uit van de ondersteunende diensten die de gemeente Berkelland voor het
WLB verricht.
Risicobeheer
Om de risico’s eenvoudig te beheersen zal het WLB bij voorkeur gelden uitzetten bij en aantrekken van de
gemeente Berkelland, tegen gangbare marktconforme condities. De voorschotnota’s voor de bijdragen van de
gemeenten worden afgestemd op de geldstromen binnen het WLB.
Rente
Naast rente voor de vaste geldlening worden er door het verplichte schatkistbankieren en de lage rentestand
in 2022 geen rentelasten en geen rentebaten verwacht. Er worden geen grote uitgaven verwacht waarvoor
een aanvullende externe financiering nodig is.
Op grond van artikel 13 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het verplicht om inzicht te geven
in de rentelasten, de wijze waarop deze worden toegerekend aan de taakvelden en de financieringsbehoefte.
Onderstaand treft u hiervoor het onderstaande renteschema voor de begroting 2022 aan.
Renteschema begroting 2022

€

€

(x € 1.000)
a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering
b. Externe rentebaten over korten en lange financiering
Saldo rentelasten en rentebaten
c1. Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend
c2. Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden
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Renteschema begroting 2022

€

€

(x € 1.000)
toegerekend
c3. Rentebaat van door verstrekte leningen indien daar een specifieke lening
voor is aangetrokken die aan het betreffende taakveld moet worden
toegerekend
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente
d1. Rente over het eigen vermogen
d2. Rente over voorzieningen
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente
e. aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)
e.
Renteresultaat op het taakveld treasury
5.2

0
0
0
0
0
0
-0
-29

Bedrijfsvoering

Personeel
Het WLB heeft de afgelopen jaren ingezet in de ontwikkeling van de medewerkers. De kern bij de gevraagde
ontwikkeling is dat de inwoner centraal wordt gezet, er maatwerk wordt geleverd en samen met collega’s de
best passende integrale oplossing wordt gekozen. Om de samenwerking met collega’s uit het sociaal domein
(Wmo, Jeugdwet) te stimuleren is in 2021 een opleidingsplan voor 2 jaar samengesteld.
Ook privacy en informatiebeveiliging staan hoog op de agenda. In 2020 is een start gemaakt met een
zogenaamde leercirkel die totaal 3 jaar zal beslaan. Via scholing en informatie worden medewerkers
stelselmatig getraind en wordt de kennis actueel gehouden.
Informatisering
Website
Voor 2022 zal de website in lijn worden gebracht met het dienstverleningskader uit “Samen aan het Stuur”. De
website moet daarmee consistent en aanvullend zijn aan de websites van de opdrachtgevende gemeenten en
de websites van de sociale teams.
Automatisering
Op ICT-gebied is de ambitie hoog om een aantal projecten op te pakken teneinde onze dienstverlening te
verbeteren. Denk aan een nieuw zaaksysteem, de ICT-infrastructuur en interne organisatie. Deze
projectenplanning is conform de i-visie opgesteld voor SDOA in 2019. In 2022 wordt de implementatie van de
I-visie afgerond en zal er een hernieuwde i-visie opgesteld worden voor de periode 2023-2025.
Communicatie
De (hulp)vraag van de inwoner komt binnen bij de gemeente en het WLB is als 2e lijns organisatie hieraan
ondersteunend. In die lijn wordt ook de communicatie ingezet en is de samenwerking met de gemeente
opgezet.
Het WLB informeert klanten op verschillende manieren. Traditioneel in de vorm van een nieuwsbrief eens per
kwartaal. Daarnaast in toenemende mate digitaal d.m.v. website en applicaties zoals Mijn Inkomen, SDOA
Werkt! en de Meedoenapplicatie. Op social media, zoals Facebook of Instagram deelt het WLB nieuws over
bijeenkomsten voor klanten, goede voorbeelden van werktrajecten uit de praktijk en andere nieuwsberichten.
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Financieel beheer
Administratieve organisatie
Het WLB streeft naar een optimale dienstverlening opdat zij haar klanten en partners optimaal kan bedienen.
Dit doet zij mede door de interne processen en bijbehorende werkinstructies van een update te voorzien en
daar waar noodzakelijk aan te vullen met opleidingen en trainingen. Tevens legt het WLB de nadruk op de
thema’s Integriteit, Doelmatigheid en Rechtmatigheid.
Interne controle (IC)
In verband met nieuwe ontwikkelingen en veranderende organisatie wordt het IC-plan elk jaar bijgesteld. De IC
vindt maandelijks plaats. Naast de reguliere rechtmatigheidscontrole worden interne themacontroles
toegevoegd.
Interne processen
Ook in 2022 blijft de nadruk liggen op het aanscherpen van de interne processen. Het WLB blijft investeren in
het zo efficiënt mogelijk maken van interne systemen.
Facilitaire dienstverlening
Gebouw
Vanaf 1 januari 2022 opereert het WLB volledig vanuit één locatie, te weten Batterij 10-12 te Groenlo.
Post en Archief
De post wordt bezorgd door de koeriersdienst. Tweemaal per dag wordt de post vanuit de lokale teams
bezorgd bij het WLB. Het WLB beschikt over één archief op de locatie van het WLB. Daarnaast worden de
personeelsdossiers van de Wsw-doelgroep ook gearchiveerd op de locatie van het WLB.
Inkoop
Het WLB maakt gebruik van de dienstverlening van de Gemeente Berkelland m.b.t. de Inkoop en (Europese)
aanbesteding van goederen en diensten.
5.3

Weerstandsvermogen

Algemeen
Het weerstandsvermogen is een buffer om ontwikkelingen waarmee geen rekening is gehouden op te
vangen. In algemene zin wordt het weerstandsvermogen gevormd door de algemene reserve en de stelpost
onvoorzien.
Het WLB kent op dit moment een algemene reserve van € 1.500.000. Voor dit bedrag kunnen risico’s door het
WLB worden opgevangen. Dit komt dan niet ten laste van de deelnemende gemeenten. De gemeenten
staan garant voor de exploitatietekorten van het WLB, maar het WLB heeft met de algemene reserve dus een
eigen buffer.
De algemene reserve is door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 2 juli 2020 gevormd. Op
17 december 2020 heeft zij het “Beleidskader Risicomanagement en weerstandsvermogen” vastgesteld.
De navolgende top 10 aan potentiele risico’s is geïnventariseerd en deze zijn vervolgens vertaald in het
daarvoor benodigde weerstandsvermogen om deze risico’s af te dekken.
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Benodigd weerstandsvermogen
Om tot een onderbouwing van het benodigde weerstandsvermogen te komen wordt de volgende
werkwijze gehanteerd:
1. Identificeren risico’s;
2. Beoordelen en prioriteren risico’s;
3. Analyse van de risico’s;
4. Bepalen weerstandvermogen.
Onderstaand de bepaling van het benodigd weerstandsvermogen.
Omschrijving risico

Kans

Onvoorziene andere politieke keuze
Door verkiezingen, dan wel door onvoorziene wijzigingen in het
beleid van de gemeenten, dient de bestaande koers van het WLB
gewijzigd te worden. Dit kan leiden tot stagnatie van ontwikkeling
(pas op de plaats).
Onvoorzien stijgt het bestand meer of minder dan verwacht
Terugval economie vergroot bovenkant bestand (mensen die in
principe in categorie Werk zitten) en er moeten andere
instrumenten/activiteiten worden ingezet om burgers actief/werkfit
te houden.
Bedrijfsvoering onvoldoende in control
Als de bedrijfsvoering niet in control is kan onvoldoende worden
(bij)gestuurd op de realisatie van de doelstellingen en de beoogde
kwaliteit. Door fouten in bedrijfsvoeringsprocessen kan negatieve
beeldvorming ontstaan.
Door afleiding focus op business verloren
Door te veel afleiding als gevolg van de opstart en inrichting van de
nieuwe organisatie, wordt de focus op de corebusiness verloren
(intern gericht)
Door digitalisering grotere kans op inbreuk privacy

Hoog

Jaarlijks/
Benodigd
incidenteel weerstandsvermogen
Incidenteel
€ 375.000

Hoog

Incidenteel

€ 75.000

Middel

Jaarlijks

€ 250.000

Middel

Jaarlijks

€ 150.000

Middel

Incidenteel

€ 125.000

Laag

Jaarlijks

€ 50.000

Hoog

Incidenteel

€ 245.000

Laag

Incidenteel

€ 25.000

Nieuwe wetgeving belemmert het gewenste resultaat
WLB krijgt extra taken in de uitvoering zonder adequate financiering
of wordt als gevolg van wijziging in wetgeving geconfronteerd met
extra kosten.
ICT-systemen zijn niet beschikbaar
Besluitvorming gemandateerde partijen leidt tot claims
WLB heeft taken aan andere partijen gemandateerd maar blijft
eindverantwoordelijk.
Bijvoorbeeld:
* ROZ voor de uitvoering van de Bbz.
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Omschrijving risico

Kans

Samenstelling klantenbestand wijzigt onvoorzien

Laag

Partners treden uit

Laag

Totaal benodigd weerstandsvermogen

Jaarlijks/
Benodigd
incidenteel weerstandsvermogen
Incidenteel Dekking
opgenomen
in risico:
Onvoorzien
stijgt het
bestand
meer of
minder dan
verwacht.
Incidenteel Dekking
opgenomen
in risico:
Onvoorziene
andere
politieke
keuze.
€ 1.295.000

In de begroting 2022 is rekening gehouden met een jaarlijkse stelpost onvoorzien van € 30.000 (incl. BTW).
Het WLB kent per ultimo 2021 bestemmingsreserves voor:
• Re-integratieactiviteiten;
• ICT en digitaal zaaksysteem;
• Tozo.
Algemene risico’s
De risico’s met betrekking tot de omvang van de uitkeringen en de Wsw-detacheringen zijn beschreven in de
gemeentebegrotingen en kunnen per deelnemende gemeente verschillen. Wij volstaan hier met de verwijzing
naar de gemeentebegrotingen. Het risico voor het WLB is nihil omdat deze regelingen één op één verrekend
worden met de gemeenten.
Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen voor het WLB in 2022.
Personeel
Hoewel de economische situatie verbetert, stijgt het totale klantenbestand met name door de nieuwe
doelgroep met een arbeidsbeperking. De flexibele schil blijft gehandhaafd op 10%.
Loon- en prijsontwikkeling
Hoe de loon- en prijsontwikkeling zich in de jaren 2021 en 2022 zal ontwikkelen is nog niet (volledig) bekend.
De salariskosten zijn berekend op basis van de verwachte salarissen per december 2021. Deze zijn bepaald op
basis van de thans bekende cao-afspraken die gelden tot en met het einde van 2020, verhoogd met een
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mogelijke indexatie van 1,8%. Voor 2022 is hierop een indexatie toegepast van 1,5% op basis van de loonvoet
sector overheid zoals gepubliceerd in de septembercirculaire 2020.
Voor de overige kosten is gerekend met 1,5%, op basis van de prijs overheidsconsumptie, netto materieel
eveneens gepubliceerd in de septembercirculaire van 2020.
Uitvoeringskosten
De budgetten met betrekking tot de uitvoeringskosten 2022 zijn ingeschat op basis van de huidige contracten
en historische kosten waarbij deze maximaal geïndexeerd zijn met het hierboven genoemde
indexatiepercentage van 1,5%. Hierbij is rekening gehouden met besparingspotentieel als gevolg van de
samenvoeging van de SDOA en Werkbaan Oost.
Stadsbank Oost Nederland:
SDOA staat in ieder geval tot en met december 2021 namens Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk borg voor
de kredietverstrekking aan de klanten uit de drie gemeenten van de Stadsbank Oost Nederland (SON) in
Enschede. Met de overheveling van de kassiersfunctie van de SON naar de gemeenten moet nader onderzocht
worden of en op welk moment deze borgstelling overgeheveld wordt naar de gemeenten.
De borgstelling bedroeg per 31 december 2020:
• Berkelland
€ 110.000
• Oost Gelre
€ 70.000
• Winterswijk
€ 142.000
Totaal
€ 322.000
Ziekteverzuim
Het risico voor ziekteverzuim is opgenomen in de berekening van het weerstandsvermogen.
Kengetallen
Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen de volgende kengetallen moeten worden
opgenomen.
Jaarrekening
Begroting
Begroting
Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023-2025
Netto schuldquote
-981%
0%
0%
0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor
-981%
0%
0%
0%
alle verstrekte leningen
Solvabiliteitsratio
21%
23%
22%
22%
Grondexploitatie
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Structurele exploitatieruimte
100%
0%
0%
0%
Belastingcapaciteit
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Hierbij
wordt het saldo van schulden minus bezittingen afgezet tegen het totaal saldo van baten en lasten. Het saldo
van bezittingen ligt in 2020 hoger dan de schulden en daarmee is deze quote negatief. De begrotingen kennen
een nihil resultaat waarmee de netto schuldquote in de begrotingen op 0% uitkomt.
Het begrote nihil resultaat verklaart ook de structurele exploitatieruimte van 0% in de begrotingen.
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5.4

Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn aankopen die een meerjarig gebruik dienen en die meestal worden aangeduid als
investeringen. Voor het WLB betreft dit vooral de aanschaf van kantoormeubilair, hard- en software.
In de gemeentelijke begroting bevatten (bijna) alle programma’s kapitaalgoederen. Daarom is in het BBV de
paragraaf onderhoud kapitaalgoederen voorgeschreven, zodat de gemeenteraad op een andere manier nog
eens zicht heeft op het onderhoud dat nodig is voor het in goede staat houden van de kapitaalgoederen.
Hierna volgt een korte beschrijving van de groepen kapitaalgoederen, het onderhoud en het
onderhoudsbudget voor deze groepen die gelden voor het WLB. Daarnaast worden ook de
afschrijvingstermijnen vermeld die voor deze kapitaalgoederen worden gehanteerd.
Gebouwen en installaties
In de begroting 2022 is voor onderhoud van gebouwen en installaties een totaalbedrag van € 45.000 (incl.
BTW) voorzien.
Hardware
In de begroting 2022 is voor onderhoud hardware een budget van € 132.000 (incl. BTW) opgenomen.
Voor hardware geldt een afschrijvingstermijn van 5 jaar.
Software
Voor het up to date houden van de software zijn zoveel mogelijk onderhoudscontracten afgesloten met de
leveranciers. Indien de software in eigendom wordt verkregen geldt voor de technische software een
afschrijvingstermijn van 3 jaar. Voor de overige software geldt een afschrijvingstermijn van 5 jaar. Het WLB
heeft op dit moment geen software in eigendom.
In de begroting is voor het onderhoud van de diverse softwarepakketten een budget van € 473.000 (incl. BTW)
opgenomen.
Archiefkasten en kantoormeubilair
Een goed functionerend rolsysteem van de Paternoster archiefkasten is van groot belang. Met de leverancier is
er daarom een onderhoudscontract afgesloten voor jaarlijks preventief onderhoud. Voor de Paternoster
archiefkasten en kantoormeubilair geldt een afschrijvingstermijn van 15 jaar.
In de begroting is voor onderhoud archiefkasten en kantoormeubilair een budget van € 30.000 (incl. BTW)
opgenomen.
Samengevat:
Omschrijving activum
Nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen
Renovatie, restauratie en aankoop kantoren en bedrijfsgebouwen
Technische installaties in bedrijfsgebouwen
Kantoormeubilair
Veiligheidsvoorzieningen in bedrijfsgebouwen
Automatiseringsapparatuur, software en licenties
Mobiele telefonie
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Afschrijvingsduur
40 jaar
20 jaar
20 jaar
20 jaar
15 jaar
5 jaar
3 jaar

Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 20.000 worden niet geactiveerd, met uitzondering van
gronden en terreinen. Deze laatstgenoemden worden altijd geactiveerd. Op gronden en terreinen wordt niet
afgeschreven.
5.5 Verbonden partijen
Met verbonden partijen worden in het BBV privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties bedoeld,
waarin het WLB als gemeenschappelijke regeling een bestuurlijk of financieel belang heeft. Bedoeld worden
onder meer: deelnemingen in vennootschappen, stichtingen en verenigingen.
In 2020 is de besloten vennootschap Slinge Werkt! B.V. opgericht. In deze vennootschap is het
werkgeverschap voor nieuw Beschut Werk ondergebracht. Het WLB is 100% aandeelhouder van deze
vennootschap.
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6. Financiële begroting

6.1

Overzicht van baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de totale baten en lasten opgenomen per programma.
Overzicht van baten en lasten
(x € 1.000)

Begroting
2021

Begroting
2021 na
wijzigingen

Meerjaren
Begroting
2022

Meerjaren
Begroting
2023-2025

Baten
Programma Werk en activering
Programma Inkomen
Programma Ondersteuning
Programma Overhead en algemene kosten
Totaal baten

12.690
22.853
4.656
5.044
45.243

12.596
24.434
4.365
5.194
46.589

13.484
23.862
3.778
5.726
46.850

13.484
23.862
3.778
5.726
46.850

Lasten
Programma Werk en activering
Programma Inkomen
Programma Ondersteuning
Programma Overhead en algemene kosten
Totaal lasten
Resultaat baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Mutaties reserves
Gerealiseerd resultaat

12.030
22.853
4.656
5.704
45.243
0
0
0
0
0

11.936
24.434
4.365
5.854
46.589
0
0
0
0
0

12.824
23.862
3.778
6.439
46.868
-53
53
0
53
0

12.824
23.862
3.778
6.386
46.815
0
0
0
0
0

In de baten en lasten zijn zowel de programmakosten opgenomen alsook de uitvoeringskosten van de
betreffende programma’s.
De specificaties per gemeente zijn opgenomen in de overzichten Wat mag het kosten 2022 in bijlage B.
6.1.1 Analyse begroting 2022 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021
De Begroting 2022 heeft een geraamd lasten- en batenniveau niveau van ongeveer € 47 miljoen.
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het baten- en lastenniveau van de Begroting 2022 € 0,3 miljoen hoger ligt
dan het baten- en lastenniveau van de Begroting 2021. De verwachte toename van het uitkeringsvolume in
2021 zijn in deze begroting naar beneden bijgesteld op basis van de maartraming van het CPB.
Programma Werk en activering
Het lasten- en batenniveau is in 2022 € 0,9 miljoen hoger dan in 2021. De stijging in de lasten is met name het
gevolg van een toename van de kosten voor langdurige loonkostensubsidies en de kosten voor Beschut werk.
De baten stijgen als gevolg van een hogere bijdrage van de gemeenten.
28

Programma Inkomen
Het lasten- en batenniveau is in 2022 € 0,6 miljoen lager dan in 2021. De afname van de lasten is met name
het gevolg van een afname van de kosten voor inkomenswaarborg. De verwachte toename van het aantal
uitkeringen in 2021 is naar beneden bijgesteld op basis van de maartraming van het CPB. De baten stijgen als
gevolg van een hogere bijdrage van de gemeenten.
Programma Ondersteuning
Het lasten- en batenniveau is in 2022 € 0,6 miljoen lager dan in 2021. De daling in de lasten is met name het
gevolg van een afname van de kosten voor schuldhulpverlening. Deze werkzaamheden worden met ingang van
2022 uitgevoerd door de gemeenten. De baten dalen als gevolg van een lagere bijdrage van de gemeenten.
Programma overhead en algemene kosten
Het lastenniveau is in 2022 ruim € 0,5 miljoen hoger dan in 2021. De stijging is met name het gevolg van de
samenvoeging van SDOA met Werkbaan Oost. Een deel van de lasten (€ 53.000) wordt onttrokken aan de
reserves.
Het batenniveau is in 2022 circa € 0,5 miljoen hoger dan in 2021. De stijging is het gevolg van een hogere
bijdrage van de gemeenten in de hogere lasten.
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6.2

Geprognosticeerde balans en EMU-saldo

In onderstaande tabellen zijn de meerjarige geprognosticeerde balans opgenomen en de berekening van het
EMU-saldo.
31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
5.144
4.674
4.464
3.967
Financiële vaste activa
0
0
0
0
Totaal vaste activa
5.144
4.674
4.464
3.967
Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar
Liquide middelen
Overlopende activa
Totaal vlottende activa
Totaal activa
PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Gerealiseerd resultaat
Onderhandse leningen
Totaal vaste passiva
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een
rentetypische looptijd korter dan één jaar
Overlopende passiva
Totaal vlottende passiva
Totaal passiva

7.645

7.645

7.463

7.462

200
25
7.780
13.014

200
25
7.780
12.544

200
25
7.689
12.152

200
25
7.689
11.654

1.500
1.327
0
4.814
7.641

1.500
1.274
0
4.573
7.347

1.500
1.274
0
4.333
7.107

1.500
1.274
0
4.092
6.866

5.173

4.997

4.845

4.588

200
5.373
13.014

200
5.197
12.544

200
5.045
12.152

200
4.788
11.654
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Omschrijving

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.
onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3

Dotaties aan voorzieningen ten laste van de
exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten
bate van de exploitatie

4

Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa
die op de balans worden geactiveerd

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de
Europese Unie en overigen, geen betrekking
hebbende op bouwgrondexploitatie en niet
verantwoord op de exploitatie

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële
vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover
niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-,
woonrijp maken e.d., alleen transacties met
derden niet op de exploitatie verantwoord

8

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voor zover niet al op de exploitatie
verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover
deze transacties met derden betreffen

2021
x € 1000,Volgens begroting
2021

2022
x € 1000,Volgens begroting
2022

2023
x € 1000,Volgens
meerjarenraming
in begroting 2022

164

254

244

105

25

260

10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via
de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen,
maar rechtstreeks ten laste van de reserves
(inclusief fondsen en dergelijke) worden
gebracht
11 Verkoop van effecten:
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst
op de exploitatie?

nee

Berekend EMU-saldo

nee

59

31

nee

229

-16

6.3

Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

Onderstaand het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld.
Taakveld Omschrijving
0.4
0.5
0.8
0.9
0.10
6.3
6.4
6.5
6.71
6.72
0.11

Overhead
Treasury
Overige baten en lasten
Vennootschapsbelasting
Mutaties reserves
Inkomensregelingen
Begeleide participatie
Arbeidsparticipatie
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18Resultaat van de rekening van
baten en lasten

Lasten
Baten
(x € 1.000) (x € 1.000)
6.382
6.327
29
29
30
30
0
0
0
53
27.618
27.618
0
0
12.824
12.824
22
22
0
0
0
0
46.903

6.4

Saldo
2022
-53
0
0
0
53
0
0
0
0
0
0

Saldo
2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Saldo
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Saldo
2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

46.903

Overzicht verloop reserves

Algemene reserve
De algemene reserve is gevormd ter dekking van de risico’s zoals opgenomen in de berekening van het
benodigde weerstandsvermogen.
Het verloop van de algemene reserve wordt als volgt begroot.
Algemene reserve
Begroting Meerjaren Meerjaren Meerjaren
(x € 1.000)
2022
Begroting
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
Saldo 1 januari
1.500
1.500
1.500
1.500
Toevoeging resultaat voorgaand jaar
0
0
0
0
Toevoegingen
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
0
0
0
Saldo 31 december
1.500
1.500
1.500
1.500
De omvang van de algemene reserve is afdoende om de risico’s af te dekken.
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Bestemmingsreserves
In onderstaande tabellen wordt het geprognosticeerde verloop van de bestemmingsreserves weergegeven.
Re-integratieactiviteiten
Begroting Meerjaren Meerjaren Meerjaren
(x € 1.000)
2022
Begroting
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
Saldo 1 januari
1.015
1.015
1.015
1.015
Toevoegingen
0
0
0
0
Onttrekkingen
pm
pm
pm
pm
Saldo 31 december
1.015
1.015
1.015
1.015
Doel: de bestemmingsreserve is gevormd voor het kunnen uitvoeren van (extra) re-integratieactiviteiten die
niet meer uit het participatiebudget gedekt kunnen worden.
Het vastgestelde evaluatiemoment van deze reserve is 2023.
Over de re-integratieactiviteiten vindt momenteel afstemming plaats wat resulteert in een meerjarig
projectplan. In de Tweede bestuursrapportage 2021 wordt hiervoor een voorstel opgenomen.
ICT en digitaal zaaksysteem
(x € 1.000)
Saldo 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Saldo 31 december

Begroting
2022
113
0
53
60

Meerjaren
Begroting
2023
60
0
pm
60

Meerjaren
Begroting
2024
60
0
pm
60

Meerjaren
Begroting
2025
60
0
pm
60

Doel: de bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van eenmalige kosten voor ICT-investeringen en
digitalisering van het zaaksysteem.
Het vastgestelde evaluatiemoment van deze reserve is 2023.
Vanaf 2023 is onder de onttrekkingen een pm post opgenomen. Deze wordt ingevuld bij vaststelling van de
I-visie 2023-2025.
Tozo
(x € 1.000)
Saldo 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Saldo 31 december

Begroting
2022
199
0
0
199

Meerjaren
Begroting
2023
199
0
0
199

Meerjaren
Begroting
2024
199
0
0
199

Meerjaren
Begroting
2025
199
0
0
199

Doel: ter dekking van de onvoorziene uitvoeringskosten voor de uitvoering van de Tozo-regelingen.
Het vastgestelde evaluatiemoment van deze reserve is 2027. Dit is in lijn met de duur van de Tozo-regelingen.
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6.5

Investeringsbegroting

In de begroting 2022 zijn de navolgende investeringskredieten met een economisch nut begroot.
Investeringen
Begroting Meerjaren Meerjaren Meerjaren
(x € 1.000)
2022
Begroting
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
Vervanging ICT-middelen
235
70
I-visie 2020-2022
pm
pm
pm
Meubilair en overig
25
25
25
25
Totaal
25
260
95
25
Vervanging ICT-middelen
Hieronder valt de reguliere vervanging van ICT-gerelateerde middelen, waaronder telefonie, hardware en
servers.
I-visie
Eind 2019 is de I-visie voor de komende jaren vastgesteld in het managementoverleg en besproken met het
Dagelijks Bestuur. Hierdoor is er inzicht in wat er komen gaat, gepland staat en wanneer de invoering van de
verschillende ICT-projecten plaatsvindt. In 2020 is deze visie financieel doorgerekend en door het bestuur
vastgesteld. In 2022 wordt de implementatie van de I-visie afgerond en zal er een hernieuwde i-visie opgesteld
worden voor de periode 2023-2025.
Meubilair
Onder deze investeringspost vallen de reguliere vervangingen van meubilair en paternosterkasten.
6.6

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Op basis van de BBV is het niet toegestaan verplichtingen op de balans op te nemen voor jaarlijks
terugkerende arbeidskosten, zoals het tegoed op vakantiedagen.
Per ultimo december 2020 bedroeg het saldo voor vakantiedagen een verplichting van € 251.000.
6.7

Vennootschapsbelasting

In de begroting 2022 is niet gerekend met verplichtingen voor de Vennootschapsbelasting. De Inspecteur van
de Belastingdienst heeft per brief van 10 oktober 2019 bevestigd dat het WLB niet belastingplichtig is voor de
vennootschapsbelasting.
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6.8

Beleidsindicatoren

Nr. Taakveld
1 0. bestuur en
ondersteuning
2 0. bestuur en
ondersteuning
3 0. bestuur en
ondersteuning
4 0. bestuur en
ondersteuning

Naam indicator

Eenheid

Formatie

FTE per 1.000 inwoners

1,1

1,1

1,3

Bezetting

FTE per 1.000 inwoners

1,0

1,1

1,3

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

€ 0,10

€ 0,12

€ 0,13

Externe inhuur

Kosten als % van totale
loonsom + totale kosten
inhuur externen
% van totale lasten

21,7%

14,7%

9,5%

8,3%

12,5%

13,6%

5 0. bestuur en
Overhead
ondersteuning
27 6. Sociaal domein Personen met een
bijstandsuitkering

Rekening Begroting
2020
2021

Aantal per 10.000
inwoners

28 6. Sociaal domein Lopende reAantal per 10.000
integratievoorzieningen inwoners 15-64 jaar

35

Berkelland:
259,5
Oost Gelre:
216,9
Winterswijk:
398,8
Berkelland:
552,4
Oost Gelre:
391,1
Winterswijk:
651,6

Begroting
2022

BIJLAGEN
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Bijlage A: Algemene informatie Werkleerbedrijf
Het Werkleerbedrijf (WLB) is een gemeenschappelijke regeling met als taak de uitvoering van de wet- en
regelgeving op het gebied van de Participatiewet namens en voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en
Winterswijk. WLB werkt vanuit de volgende visie:
“Samen met andere ketenpartners in het sociaal domein zetten we ons proactief in voor een zo optimaal
mogelijke deelname van onze inwoners aan de samenleving. Zelfredzaamheid is hierin een belangrijke
waarde.”
WLB bedient een gevarieerde groep inwoners. Het gaat om mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Veruit de meesten van hen willen graag aan het werk, maar kampen met belemmeringen om te
kunnen werken, vaak van lichamelijke of psychische aard. Een hele diverse groep mensen dus, die
ondersteuning op maat behoeft om aan het werk te gaan en te blijven. Dat levert voor de mensen zelf,
werkgevers en de maatschappij veel op. Deze resultaten komen echter niet vanzelf tot stand. Het vergt forse
inspanningen om mensen naar werk te ondersteunen en aan het werk te houden.
Vanuit de missie: ”Iedereen doet mee, niemand aan de kant”, richt WLB zich daarom met haar activiteiten op
de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. Om dit te realiseren zijn er arrangementen ontwikkeld voor
alle doelgroepen, gericht op volledige dan wel gedeeltelijke zelfredzaamheid en participatie in de samenleving.

De volgende dienstverleningsprincipes vormen de basis van het handelen:
Iedereen doet mee, niemand aan de kant.
De medewerkers van WLB gaan aan de slag met al zijn klanten en zij dragen warm over of
verwijzen gericht door naar partners als zij zelf de dienstverlening niet kunnen bieden.
Iedereen die kan werken, werkt naar vermogen en wie (nog) niet kan werken, moet kunnen
meedoen in de samenleving, oftewel: sociale inclusie.
Werken loont, de focus op werk en daarmee uitstroom uit de uitkering staat voorop.
Eigen verantwoordelijkheid en dienstverlening waar nodig. De ondersteuning is erop gericht om
de klant zelf regie op zijn proces te laten nemen. Er wordt gedaan wat nodig is en de
ondersteuning wordt afgeschaald zodra het kan.
Er wordt integraal samengewerkt binnen het sociaal domein. Binnen het lokale werkveld
moeten alle actoren kennis hebben van elkaars expertise. Er wordt gefocust op het voorkomen
van problemen in plaats van het oplossen ervan (symptoombestrijding). In de organisatie wordt
de klantvraag centraal gesteld.
Bij de dienstverlening wordt uitgegaan van wederkerigheid. Waar WLB aan de ene kant zijn
dienstverlening zo goed mogelijk op maat aanbiedt, wordt van de inwoner verwacht dat hij of
zij zich naar vermogen inzet.
De klantvraag is het uitgangspunt. Maatwerk vraagt soms om oplossingen die niet binnen
bestaande systemen passen. Een goede oplossing is altijd belangrijker dan het systeem. Binnen
de regels wordt gezocht naar mogelijkheden. Met andere woorden werken vanuit de bedoeling
van de wet en vanuit de leefwereld van de klant.
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De dienstverlening wordt zo efficiënt en effectief als mogelijk is georganiseerd. WLB is
kostenbewust en het handelen wordt gewogen met inachtneming van de gevolgen en effecten
voor toekomst.
Privacy en veiligheid is belangrijk. Persoonsgegevens worden zorgvuldig en met respect
behandeld.
Doelgroepen WLB
WLB biedt een breed palet van dienstverlening aan verschillende doelgroepen.
Naast de reguliere P-wet doelgroep (bijstandsgerechtigden) bedient WLB ook:
o
o
o
o
o
o

Medewerkers nieuw Beschut Werk
Pro/Vso leerlingen
Klanten die via langdurige loonkostensubsidie bij werkgevers geplaatst zijn
Wsw-ers
Inwoners met een Wmo-indicatie, in de vorm van arbeidsmatige dagbesteding
Niet uitkeringsontvangers (NUO-ers)

Er zijn verschillende doelgroepen die een aparte aanpak krijgen. Zo zijn er klantmanagers die zich specifiek
richten op jongeren tot 27 jaar. Zij ondersteunen jongeren van bijvoorbeeld Pro/Vso scholen bij een soepele
overgang van school naar werk zonder dat sprake is van een uitkering. Statushouders worden ondersteund
door specifiek hiervoor aangewezen klantmanagers. Ditzelfde geldt voor de meedoen-groep. Hiervoor is ook
een aantal klantmanagers aangewezen die lokaal werken, in nauwe samenwerking met de sociale teams.
Doelgroepindeling bijstandsgerechtigden
De bijstandsgroep is in 3 hoofdgroepen ingedeeld met daarbinnen verschillende fasen:
Werk = de klant is werkfit
a. De klant kan direct aan het werk, al dan niet voor meer uren. Mogelijk is er maatwerk nodig bij de
plaatsing.
b. De klant werkt maximaal haalbare uren. Mogelijk is er een aanvullende uitkering nodig.
Perspectief = de klant is op dit moment niet werkfit, er is eerst een passende interventie nodig.
a. Binnen 6 maanden klaar voor doelgroep werk.
b. Binnen 6 tot 12 maanden klaar voor doelgroep werk.
c. Na minimaal 12 maanden klaar voor doelgroep werk.
Meedoen = de klant kan vrijwel zeker geen betaald werk vinden, maar kan mogelijk wel participeren via
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
Vanaf 2022:
a. Klanten die participeren
b. Klanten die niet participeren
c. Klanten die ontwikkelbaar zijn.
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Monitoring en verantwoording
Met het formuleren van prestatie-indicatoren voor het Werkleerbedrijf worden de gemeenteraden in staat
gesteld om de controle- en kaderstellende functie goed uit te oefenen.
De volgende prestatie-indicatoren zijn geformuleerd:
Arbeids-studiefitheid, Participatiegraad, Samenwerking met lokale werkgevers, Bedrijfsvoering en
Klanttevredenheid. Voor het meten van de klanttevredenheid en bedrijfsvoering moeten de kaders nog
worden geformuleerd. Dit wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van het WLB.
De prestatie-indicatoren worden door het Werkleerbedrijf vertaald naar SMART geformuleerde
sturingsindicatoren, waaraan normen worden gekoppeld ten behoeve van de interne sturing. De monitoring
van resultaten vindt plaats op basis van deze indicatoren en hierover wordt via de gebruikelijke rapportages
aan het Dagelijks Bestuur gerapporteerd.
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KPI: Arbeids-studiefitheid / Programma Werk en Activering
Klanten ondersteunen om hen klaar te stomen voor betaald werk of studie. Klanten die geïndiceerd
zijn als werkklanten worden zo snel mogelijk geplaatst op een voor hen passende werkplek
Sturingsindicatoren
1 A. 95% van de klanten in de doelgroep perspectief 1 stroomt binnen 6 maanden door naar
de doelgroep werk.
B. 95% van de klanten in de doelgroep perspectief 2 stroomt binnen 6 maanden door naar
de doelgroep perspectief 1.
C. 95% van de klanten in de doelgroep perspectief 3, stroomt binnen 1 jaar door naar de
doelgroep perspectief 2.
2 A. 75% van de klanten uit de doelgroep werk wordt binnen 6 weken, vanaf instroom in de
doelgroep direct aan het werk, geleid naar werk en bij jongeren (<27 jaar) naar werk-/of studieaanvaarding.
B. 75% van de klanten uit de doelgroep perspectief 1 wordt binnen 6 weken geplaatst op een
werkervaringsplaats.
3 A. Gemiddelde loonwaarde van klanten verhogen naar 61% (exclusief medewerkers nieuw
Beschut Werk).
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KPI: Arbeids-studiefitheid / Programma Werk en Activering
Klanten ondersteunen om hen klaar te stomen voor betaald werk of studie. Klanten die geïndiceerd
zijn als werkklanten worden zo snel mogelijk geplaatst op een voor hen passende werkplek
Sturingsindicatoren
KPI: Participatiegraad / Programma Werk en Activering
Klanten maximaal laten participeren binnen een doorgaande ontwikkellijn
Sturingsindicatoren
1
Aandeel werkklanten met inkomsten uit werk verhogen naar 54%.
2
Minimaal 85% van de doelgroep Meedoen met participatiemogelijkheid neemt deel aan één of
meer activiteiten.
3
Het structureel bieden van arbeidsmatige dagbesteding aan minimaal 5 inwoners.

KPI: Participatiegraad / Programma ondersteuning
Door inzet van passende ondersteuning inwoners maximaal laten participeren in de samenleving
Sturingsindicatoren
1 Het percentage rechthebbende huishoudens dat gebruik maakt van regelingen in kaart brengen
en verhogen.
2 Inkomensconsulenten zijn alert op schuldenproblematiek en verwijzen actief door naar
schuldhulpverleningsorganisaties.

1

KPI: Samenwerking met lokale werkgevers / Programma Werk en Activering
Werkgevers zijn nauw betrokken bij de re-integratieactiviteiten van het werkleerbedrijf
Sturingsindicatoren
75% van de plannen van aanpak wordt uitgevoerd bij lokale werkgevers.

2

75% van de nieuw Beschut Werkers is geplaatst op een passende functie in een zo regulier als
mogelijke werksetting.

3

75% van de Wsw-ers is duurzaam geplaatst bij een lokale werkgever.

KPI: Kwaliteit van dienstverlening / Programma Inkomen
Werkprocessen worden binnen de gestelde termijn afgehandeld. Het bieden van oplossingen passend
bij de klantvraag.
Sturingsindicatoren
1 Alle aanvragen levensonderhoud worden binnen de wettelijke termijnen afgehandeld.
2 Maximaal 1% van de beschikkingen resulteert in een bezwaarschrift.
3 Tijdige afhandeling van financiële aanvragen van ondernemers door de ROZ.
4 Voorkomen van onrechtmatig gebruik van sociale voorzieningen.
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Bijlage B: Overzicht wat mag het kosten begroting 2022

Werkelijk
2020

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2022
2023-2025

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING
BATEN
Debiteurenontvangsten
Overige ontvangsten
WSW detacheringen *
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidies
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Werk en activering

2
25
3.910
252
1.914
1.551
4.097
11.751

0
0
3.776
252
2.373
2.013
4.276
12.690

0
0
3.781
267
2.385
2.453
4.598
13.484

0
0
3.781
267
2.385
2.453
4.598
13.484

403
352
307
13.221
19.257
1.381
34.921

225
300
0
0
20.805
1.523
22.853

340
317
572
-572
21.620
1.585
23.862

340
317
572
-572
21.620
1.585
23.862

73

110

74

74

Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Ondersteuning

3.377
634
4.084

3.899
647
4.656

2.969
735
3.778

2.969
735
3.778

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN
BATEN
Overige algemene baten
Treasury
Overhead
Mutaties reserves
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten
Totaal programma Overhead en algemene kosten

0
0
0
597
4.134
4.731

0
0
0
0
5.044
5.044

0
0
0
53
5.726
5.779

0
0
0
53
5.726
5.779

55.487

45.243

46.903

46.903

PROGRAMMA INKOMEN
BATEN
Debiteurenontvangsten
Debiteurenontvangsten BBZ
Debiteurontvangsten Tozo
Bijdrage gemeenten Tozo
Bijdrage gemeenten programma Inkomen
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Inkomen
PROGRAMMA ONDERSTEUNING
BATEN
Debiteurenontvangsten

Totaal programma's
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Werkelijk
2020

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)

Begroting
2021

Begroting
2022

(x € 1.000 )

Begroting
2022
2023-2025

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING
LASTEN
Re-integratie
Doorbetaling WSW detacheringen *
WSW begeleid werken subsidies
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren
Langdurige loonkostensubsidies
Beschut werken
Directe uitvoeringskosten
Totaal lasten programma Werk en activering

1.051
3.910
252
-6
1.331
456
3.801
10.795

1.115
3.776
252
0
1.435
1.176
4.276
12.030

1.146
3.781
267
0
1.794
1.238
4.598
12.824

1.146
3.781
267
0
1.794
1.238
4.598
12.824

LASTEN
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)
Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)

19.672
340
13.329

20.880
450
0

21.925
352
0

21.925
352
0

Mutaties reserves
Directe uitvoeringskosten
Totaal programma lasten Inkomen

199
1.430
34.970

0
1.523
22.853

0
1.585
23.862

0
1.585
23.862

PROGRAMMA ONDERSTEUNING
LASTEN
Bijzondere bijstand/minimabeleid
Meedoenregelingen
Schuldhulpverlening /Stadsbank
Directe uitvoeringskosten
Totaal lasten programma Ondersteuning

2.710
0
741
776
4.227

2.769
333
907
647
4.656

2.683
338
22
735
3.778

2.683
338
22
735
3.778

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN
LASTEN
Algemene baten en lasten
Treasury
Overhead
Mutatie reserves/rekeningresultaat

0
0
5.029
124

30
0
5.674
0

30
29
6.380
0

30
29
6.380
0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

5.153

5.704

6.439

6.439

55.145

45.243

46.903

46.903

PROGRAMMA INKOMEN

Totaal programma's

* inclusief de detacheringsvergoedingen voor de Sw medewerkers uit de gemeenten Aalten en Haaksbergen
en de doorbetaling daarvan.
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Werkelijk
2020

Berkelland

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2022
2023-2025

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING
BATEN
Debiteurenontvangsten
Overige ontvangsten
WSW detacheringen
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidies
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Werk en activering

1
0
1.325
69
824
873
1.511
4.603

1.469
70
992
1.019
1.594
5.144

1.266
71
1.023
1.266
1.844
5.470

1.266
71
1.023
1.266
1.844
5.470

90
150

90
210
229
-229
8.504
636
9.440

PROGRAMMA INKOMEN
BATEN
Debiteurenontvangsten
Debiteurenontvangsten BBZ
Debiteurontvangsten Tozo
Bijdrage gemeenten Tozo
Bijdrage gemeenten programma Inkomen
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Inkomen
PROGRAMMA ONDERSTEUNING
BATEN
Debiteurenontvangsten
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Ondersteuning
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN
BATEN
Overige algemene baten
Treasury
Overhead
Mutaties reserves
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten
Totaal programma Overhead en algemene kosten

106
269
118
5.437
7.269
510
13.709

8.115
568
8.923

90
210
229
-229
8.504
636
9.440

24

35

20

20

1.511
234
1.769

1.698
241
1.974

1.412
295
1.727

1.412
295
1.727

220
1.528
1.748

1.886
1.886

21
2.007
2.028

21
2.321
2.342

21.829

17.927

18.665

18.979

0

Totaal programma's
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Werkelijk
2020

Berkelland

Begroting
2021

Begroting
2022

(x € 1.000 )

Begroting
2022
2023-2025

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING
LASTEN
Re-integratie
Doorbetaling WSW detacheringen
WSW begeleid werken subsidies
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren
Langdurige loonkostensubsidies
Beschut werken
Directe uitvoeringskosten
Totaal lasten programma Werk en activering

459
1.325
69
-2
753
248
1.402
4.254

480
1.469
70

487
1.266
71

487
1.266
71

756
535
1.594
4.904

955
607
1.844
5.230

955
607
1.844
5.230

7.549
95
5.476

8.055
300

8.628
176

8.628
176

568
8.923

636
9.440

636
9.440

1.280
143
310
241
1.974

1.277
145
10
295
1.727

1.277
145
10
295
1.727

11
2.115

12
12
2.558

12
12
2.558

PROGRAMMA INKOMEN
LASTEN
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)
Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)
Mutaties reserves
Directe uitvoeringskosten
Totaal programma lasten Inkomen

79
534
13.733

PROGRAMMA ONDERSTEUNING
LASTEN
Bijzondere bijstand/minimabeleid
Meedoenregelingen
Schuldhulpverlening /Stadsbank
Directe uitvoeringskosten
Totaal lasten programma Ondersteuning

1.283
252
286
1.821

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN
LASTEN
Algemene baten en lasten
Treasury
Overhead
Mutatie reserves/rekeningresultaat

0
0
1.854
46

Totaal programma Overhead en algemene kosten

1.900

2.126

2.582

2.582

21.708

17.927

18.979

18.979

Totaal programma's

45

Werkelijk
2020

Oost Gelre

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2022
2023-2025

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING
BATEN
Debiteurenontvangsten
Overige ontvangsten
WSW detacheringen
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidies
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Werk en activering

0
12
1.148
49
437
290
992
2.928

1.246
52
545
430
1.016
3.289

1.144
53
540
512
1.071
3.320

1.144
53
540
512
1.071
3.320

15
50

50
33
117
-117
4.374
369
4.826

PROGRAMMA INKOMEN
BATEN
Debiteurenontvangsten
Debiteurenontvangsten BBZ
Debiteurontvangsten Tozo
Bijdrage gemeenten Tozo
Bijdrage gemeenten programma Inkomen
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Inkomen
PROGRAMMA ONDERSTEUNING
BATEN
Debiteurenontvangsten
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Ondersteuning
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN
BATEN
Overige algemene baten
Treasury
Overhead
Mutaties reserves
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten
Totaal programma Overhead en algemene kosten

62
19
92
3.225
3.953
334
7.685

4.245
362
4.672

50
33
117
-117
4.374
369
4.826

18

35

30

30

636
154
808

820
154
1.009

652
171
853

652
171
853

144
1.040
1.184

1.236
1.236

12
1.523
1.535

12
1.369
1.381

12.605

10.206

10.534

10.380

0

Totaal programma's
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Werkelijk
2020

Oost Gelre

Begroting
2021

Begroting
2022

(x € 1.000 )

Begroting
2022
2023-2025

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING
LASTEN
Re-integratie
Doorbetaling WSW detacheringen
WSW begeleid werken subsidies
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren
Langdurige loonkostensubsidies
Beschut werken
Directe uitvoeringskosten
Totaal lasten programma Werk en activering

277
1.148
49
-2
243
100
920
2.735

270
1.246
52

289
1.144
53

289
1.144
53

280
305
1.016
3.169

349
294
1.071
3.200

349
294
1.071
3.200

LASTEN
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)
Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)

4.014
20
3.270

4.260
50

4.394
63

4.394
63

Mutaties reserves
Directe uitvoeringskosten
Totaal programma lasten Inkomen

47
335
7.686

362
4.672

369
4.826

369
4.826

577
88
190
154
1.009

588
89
5
171
853

588
89
5
171
853

7
1.349

7
7
1.487

7
7
1.487

PROGRAMMA INKOMEN

PROGRAMMA ONDERSTEUNING
LASTEN
Bijzondere bijstand/minimabeleid
Meedoenregelingen
Schuldhulpverlening /Stadsbank
Directe uitvoeringskosten
Totaal lasten programma Ondersteuning

493
162
188
843

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN
LASTEN
Algemene baten en lasten
Treasury
Overhead
Mutatie reserves/rekeningresultaat

0
0
1.218
30

Totaal programma Overhead en algemene kosten

1.248

1.356

1.501

1.501

12.512

10.206

10.380

10.380

Totaal programma's
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Werkelijk
2020

Winterswijk

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2022
2023-2025

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING
BATEN
Debiteurenontvangsten
Overige ontvangsten
WSW detacheringen
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidies
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Werk en activering

0
10
779
133
653
388
1.594
3.557

1.005
130
836
564
1.666
4.201

785
143
822
675
1.683
4.108

785
143
822
675
1.683
4.108

120
100

200
74
226
-226
8.742
580
9.596

PROGRAMMA INKOMEN
BATEN
Debiteurenontvangsten
Debiteurenontvangsten BBZ
Debiteurontvangsten Tozo
Bijdrage gemeenten Tozo
Bijdrage gemeenten programma Inkomen
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Inkomen
PROGRAMMA ONDERSTEUNING
BATEN
Debiteurenontvangsten
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Ondersteuning
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN
BATEN
Overige algemene baten
Treasury
Overhead
Mutaties reserves
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten
Totaal programma Overhead en algemene kosten

235
65
97
4.559
8.035
537
13.528

8.445
593
9.258

200
74
226
-226
8.742
580
9.596

31

40

24

24

1.229
246
1.506

1.381
252
1.673

905
269
1.198

905
269
1.198

232
1.566
1.798

1.922
1.922

20
2.196
2.216

20
2.036
2.056

20.389

17.054

17.118

16.958

0

Totaal programma's
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Werkelijk
2020

Winterswijk

Begroting
2021

Begroting
2022

(x € 1.000 )

Begroting
2022
2023-2025

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING
LASTEN
Re-integratie
Doorbetaling WSW detacheringen
WSW begeleid werken subsidies
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren
Langdurige loonkostensubsidies
Beschut werken
Directe uitvoeringskosten
Totaal lasten programma Werk en activering

315
779
133
-3
335
104
1.480
3.143

365
1.005
130

370
785
143

370
785
143

399
336
1.666
3.901

490
337
1.683
3.808

490
337
1.683
3.808

8.565
100

8.903
113

8.903
113

593
9.258

580
9.596

580
9.596

912
102
407
252
1.673

818
104
7
269
1.198

818
104
7
269
1.198

12
2.210

11
10
2.335

11
10
2.335

PROGRAMMA INKOMEN
LASTEN
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)
Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)

8.108
226
4.584

Mutaties reserves
Directe uitvoeringskosten
Totaal programma lasten Inkomen

72
561
13.551

PROGRAMMA ONDERSTEUNING
LASTEN
Bijzondere bijstand/minimabeleid
Meedoenregelingen
Schuldhulpverlening /Stadsbank
Directe uitvoeringskosten
Totaal lasten programma Ondersteuning

326
302
1.562

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN
LASTEN
Algemene baten en lasten
Treasury
Overhead
Mutatie reserves/rekeningresultaat

0
0
1.957
48

Totaal programma Overhead en algemene kosten

2.005

2.222

2.356

2.356

20.261

17.054

16.958

16.958

934

Totaal programma's
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1 Bijdrage uitvoeringskosten werkleerbedrijf

1 Concept Accountantsverslag SDOA

Accountantsverslag 2020
Sociale Dienst Oost Achterhoek

concept 2
8 maart 2021

Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Sociale Dienst Oost Achterhoek
Postbus 109
7140 AC Groenlo

Inleiding

Doetinchem, 25 maart 2021
Geacht bestuur,
Wij hebben de jaarrekening 2020 van uw organisatie gecontroleerd. In dit verslag brengen
wij de hoofdzaken van de uitkomsten van vanuit onze controle onder uw aandacht.

De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur.
Wij geven hierbij een controleverklaring.
U heeft ons voor de controle van de jaarrekening 2020 een aandachtspunt meegegeven.
Hierover rapporteren wij in dit verslag. Daarnaast besteden wij aandacht aan de
jaarrekening zelf en aan de interne beheersing.
Wij bespreken deze rapportage graag tijdens de bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur op
25 maart 2021 en beantwoorden dan ook uw eventuele vragen. Wij hebben de inhoud van
dit accountantsverslag met de directeur en de controller afgestemd.
Mocht u vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,

Stolwijk Kelderman
{{esl:Signer1:capture:size(200,65)}}

Dhr. R.H. Gosselink-Wolbrink RA
2

Inhoudsopgave

Waar bent u naar op zoek?

1. Kernpunten

4. Aandachtspunten
Algemeen Bestuur

7. SiSa

2. Onderbouwing
oordeel

3. Corona en de
jaarstukken

5. Jaarrekening

6. Interne beheersing

8. Onze
verantwoordelijkheid
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9. Afsluiting

Wij hebben de jaarrekening 2020 van de GR SDOA gecontroleerd. Wij informeren u in dit
verslag over de uitkomsten van onze controle. De hoofdzaken hebben wij hier
opgenomen.

1. Kernpunten

Goedkeurende oordelen

Saldo van baten en lasten 2020

Als u de jaarstukken ongewijzigd vaststelt, kunnen wij een goedkeurend oordeel
geven voor de getrouwheid en de rechtmatigheid.

Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 342.000.
Dit resultaat is voornamelijk ontstaan door

Uit onze controle kwamen enkele kleinere aanpassingen in de jaarstukken voort.
Deze zijn in de voorliggende versie verwerkt.

- lagere personeelskosten (€ 268.000);

Controleproces goed verlopen

- lagere ICT kosten (€ 252.000);

Wij hebben voldoende controle-informatie verkregen om een controleverklaring
te verstrekken. Wij vonden de samenwerking transparant en plezierig.

- de vrijval van de bestemmingsreserve Coronacrisis (€ 490.000).

Interne beheersing op orde

In de jaarstukken wordt voorgesteld het resultaat van € 342.000 te doteren aan
een nieuwe bestemmingsreserve Samen aan het stuur. Voorgesteld wordt uit
deze reserve een deel van de eenmalige kosten voor de oprichting van het
nieuwe werkleerbedrijf te financieren.

De interne beheersing voldoet aan de daaraan te stellen eisen en past bij de
kleine omvang van uw organisatie. Wij hebben nog enkele verbeterpunten
geadviseerd.

Van deze voordelen is € 534.000 terug gegeven aan de gemeenten.

De Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft € 4,4 miljoen minder lasten dan
begroot. De lagere lasten ten opzichte van de begroting zijn voornamelijk het
gevolg van een minder hoge stijging van het uitkeringenbestand dan verwacht (€
1,4 miljoen) en minder Tozo-uitkeringen dan verwacht (€ 2,4 miljoen).
De lagere lasten voor de uitkeringen vertalen zich in een lagere bijdrage van de
gemeenten. Tegenover de lagere lasten voor Tozo staan ook lagere baten van het
Rijk.
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Onderstaand hebben wij een overzicht opgenomen van de niet in de jaarrekening 2020
verwerkte controleverschillen en de resterende onzekerheden. Met u hebben wij een
afspraak gemaakt, welke afwijkingen wij in dit verslag vermelden.

2. Onderbouwing oordeel

U heeft ons gevraagd in ieder geval alle afwijkingen groter dan € 30.000 inzake
bedrijfsvoeringsbudgetten en alle afwijkingen groter dan € 100.000 inzake nietbedrijfsvoeringsbudgetten te rapporteren.

De niet-gecorrigeerde controleverschillen en de
resterende onzekerheden blijven onder de
goedkeuringstoleranties van 1% respectievelijk
3%, zoals deze met u zijn afgesproken, en hebben
daarom geen invloed op de strekking van ons
oordeel. Voor een toelichting op de Europese
aanbestedingen verwijzen wij naar pagina 14.

Er zijn geen controleverschillen voor de getrouwheid, maar wel voor de rechtmatigheid.

Getrouwheid
Omschrijving

Fouten

Onzekerheden
€

€
Europese aanbestedingen
Totaal

Rechtmatigheid
Fouten
€

Onzekerheden
€

0

0

263.000

0

0

0

263.000

0

Goedkeuringstolerantie voor
fouten (1%)

552.000

Goedkeuringstolerantie voor
onzekerheden (3%)

1.656.000

De materialiteit is - op basis van de wettelijke voorschriften vanuit het Besluit Accountantscontrole
Decentrale Overheden - op 1% van de lasten en de dotaties aan de reserves gesteld. Door de invloed
van de Tozo-lasten is de materialiteitsgrens van € 416.000 in 2019 naar € 552.000 in 2020 gestegen.
Wij hebben bij de aard en de omvang van onze controleaanpak dezelfde materialiteitsgrens als die van
het vorig jaar gehanteerd, zodat de controle-intensiteit gelijk is gebleven.
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Ook bij de controle van de Sisa-bijlage en de
WNT-verantwoording zijn geen afwijkingen
geconstateerd die van invloed zijn op de
strekking van ons oordeel.

Wij hebben geen tegenstrijdigheden vastgesteld
tussen het jaarverslag (de programmaverantwoording en de paragrafen) en de
jaarrekening.

De coronacrisis heeft grote impact op elke organisatie. Er wordt gesproken over het
‘nieuwe normaal’. Dat roept de vraag op wat het ‘oude normaal’ was waar de huidige
organisatiekoers op gebaseerd was en wat we al weten over het nieuwe normaal.

3. Corona en de jaarstukken

Paragraaf Corona

WSW effect

In het jaarverslag is een extra paragraaf Corona toegevoegd (paragraaf 7.7).
Deze paragraaf geeft een totaaloverzicht van de gevolgen van Corona voor de
Sociale Dienst Oost Achterhoek. Hierin wordt nader ingegaan op korte en lange
termijn effecten en de totale financiële effecten. De inzet en gevolgen voor de
ambtelijke organisatie zijn nader toegelicht.

Daarnaast is een effect op de bate van WsW detacheringen te constateren van €
263.000. Deze lagere baten leiden tot een lagere doorbetaling aan de
gemeenten. De gemeenten hebben via de Algemene Uitkering een vergoeding
ontvangen voor de gederfde inkomsten.

Per programma is een nadere toelichting gegeven op de Corona-effecten op de
te bereiken doelstellingen en maatregelen.
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
De programmarekening van de Sociale Dienst Oost Achterhoek wordt voor € 13
miljoen beïnvloed door de Coronamaatregelen. Dit betreft met name de Tozo
lasten die volledig door het Rijk zjjn/worden vergoed.

Uitbesteding TOZO werkzaamheden
De Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft medewerkers uitgeleend aan het ROZ,
voor de uitvoering van de Tozo regeling. Dit heeft in totaal tot € 36.000 baten
geleid.
Effecten Corona
De effecten van Corona worden niet meer aangemerkt als gebeurtenis na
balansdatum. Corona en de bijbehorende onzekerheid is al gedurende het
boekjaar gestart. De gevolgen van Corona zijn financieel door de Rijksoverheid
gedekt.

Van het Algemeen Bestuur hebben wij 1 aandachtspunt
meegekregen.

4. Aandachtspunt
Algemeen Bestuur

Aandachtspunt: In hoeverre raakt het niet opvragen van de documenten de rechtmatigheid tot het
toekennen van een uitkering ?
Vooropgesteld dient te worden dat het opvragen van documenten ten behoeve van het toekennen van een uitkering geen wettelijke vereiste die is voorgeschreven
in de Participatiewet. Een uitzondering vormt hierop de identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet. Een geldig ID-bewijs wordt derhalve opgevraagd.
Daarmee raakt het niet-opvragen van de documenten de rechtmatigheid in het principe niet.
Het niet-opvragen van documenten kan het wel of niet rechtmatig toekennen van een uitkering beïnvloeden. Dus krijgt de uitkeringsklant terecht een uitkering of
niet? De Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft in 2020 andere methoden ingezet om de rechtmatigheid te beoordelen. Er is effort gestoken in het verbeteren van
gesprekstechnieken. De ervaring leert dat op basis van gesprekken meer informatie wordt ontvangen van een potentiële aanvrager voor bijstand dan op basis van
de bewijsstukken alleen. Door goede gesprekken te voeren ontstaat een beter klantbeeld. Door het doorvragen kan meer naar voren komen dan uit alleen
bewijsstukken. Op basis van inconsistenties in het verhaal van de klant kan naar voren komen dat het alsnog noodzakelijk is om documenten op te vragen.
Daarnaast worden bij risicogevallen wel de achterliggende documenten opgevraagd. Of er sprake is van een risicogeval wordt overgelaten aan de professie van de
inkomensconsulent.
Steekproefsgewijs worden de verstrekte uitkeringen op rechtmatigheid beoordeeld. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door team Kwaliteit, preventie en
handhaving en door collegiale toetsing van inkomensconsulenten onderling. In totaal zijn er in 2020 488 nieuwe aanvragen beschikt. De omvang van de steekproef
is circa 10% van de nieuwe toekenningen - 34 dossiers - en 12 dossiers door collegiale toetsing van inkomensconsulenten.

Bij de toekenningen die in de steekproef mee worden genomen worden alsnog achteraf alle documenten opgevraagd. Over de uitkomsten is gerapporteerd aan het
managementoverleg. Uit de uitkomsten blijken punten die voor nader onderzoek vatbaar zijn. Na uitvoering van het nadere onderzoek bleek bij 1 beschikking een
ander besluit te vallen.
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Van het Algemeen Bestuur hebben wij 1 aandachtspunt
meegekregen.

4. Aandachtspunt
Algemeen Bestuur

Aandachtspunt: In hoeverre raakt het niet opvragen van de documenten de rechtmatigheid tot het
toekennen van een uitkering ?
Het sluitstuk van het niet opvragen van documenten zijn de signalen van het Inlichtingenbureau. Daaruit kan blijken dat een klant niet alle informatie heeft
verteld. In het proces dient de volledigheid van de afwikkeling van de signalen te worden gewaarborgd. Na het ontvangen van een signaal wordt door de
Uitkeringsadministratie beoordeeld of er een werkproces wordt opgeboekt. Hierdoor kan het voorkomen dat een nader onderzoek onterecht niet wordt ingesteld.
Door team kwaliteit is interne controle uitgevoerd op de volledigheid van de verwerkte signalen. Hieruit blijkt dat na het opboeken van werkprocessen actie wordt
ondernomen door de inkomensconsulenten voor nader onderzoek.
Wij hebben het Dagelijks Bestuur geadviseerd om een automatische opboeking van werkprocessen naar aanleiding van ontvangen signalen in te voeren.
Als sluitstuk van het beoordelen van de rechtmatigheid hebben wij het Dagelijks Bestuur geadviseerd om eventuele stijgingen van het toekenningspercentage
nader te onderzoeken en de omvang van de ten onrechte genoten uitkeringen te blijven volgen.
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5. Jaarrekening

Jaarstukken en zekerheid

Financiële positie

Kwaliteit jaarstukken

Begrotingsrechtmatigheid

Overige bevindingen
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Financiële positie

De jaarrekening geeft inzicht in de totstandkoming van het resultaat over 2020 en de
financiële positie van uw organisatie op 31 december 2020.

Saldo van baten en lasten
Het gerealiseerd resultaat bedraagt € 342.000.
Voorgesteld wordt om dit resultaat te doteren aan
een nieuwe bestemmingsreserve Samen aan het
Stuur.
De Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft € 4,4
miljoen minder lasten dan begroot. De lagere lasten
ten opzichte van de begroting zijn voornamelijk het
gevolg van een minder hoge stijging van het
uitkeringsbestand dan verwacht (€ 1,4 miljoen) en
minder Tozo uitkeringen dan verwacht (€ 2,4
miljoen). De lagere lasten voor de uitkeringen
vertalen zich in een lagere bijdragen van de
gemeenten. Tegenover de lagere lasten voor Tozo
staan ook lagere baten van het Rijk.
De belangrijkste afwijkingen zijn per programma
toegelicht.
Van begroting naar realisatie
De begroting van het verslagjaar 2020 is bij de
bestuursrapportages aangepast aan de
omstandigheden. Het verloop van de primitieve
begroting tot aan de gerealiseerde lasten is als volgt:

X € 1.000

Verloop lasten
Primitieve begroting

44.641

Tozo-uitkeringen

+ 12.036

60000

Inkomenswaarborgen

-296

50000

Overhead

-311

Diversen

-885

Realisatie 2020

55.185

De totale lasten voor Tozo voor de 3 deelnemende
gemeenten zijn in 2020 3x bijgesteld middels
begrotingswijzigingen.
Incidentele baten en lasten
De exploitatie van de Sociale Dienst Oost Achterhoek
wordt in 2020 incidenteel beïnvloed door de lasten
voor Tozo en de vergoeding die hiertegenover staat
vanuit het Rijk (totaal € 13,5 miljoen).
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Financiële positie

Een voldoende financiële positie
Eigen vermogen

Schuldpositie

In 2020 is een beleidskader reserves en voorzieningen vastgesteld. Hierin zijn de
uitgangspunten voor het instellen, muteren en opheffen van reserves en
voorzieningen uitgewerkt.

De Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft per balansdatum geen langlopende
schulden. Er is € 7,5 miljoen overtollige liquide middelen tijdelijk ondergebracht
bij het Rijk via het schatkistbankieren.

In 2020 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het vormen van een algemene
reserve van € 1,5 miljoen voor het afdekken van de risico’s. De algemene reserve
is gevormd ten laste van de bestemmingsreserve Re-integratie activiteiten.

Het balanstotaal is aan de passiva-zijde met name gestegen door de
terugbetalingsverplichting aan de gemeenten. Deze stijging is terug te zien in het
solvabiliteitsratio dat is gedaald van 35% (2019) naar 21% (2020). De
solvabiliteitsratio geeft aan of de organisatie haar schulden kan betalen. Een
percentage van 21% geeft een gemiddeld risico aan.

Begin 2020 is door het Algemeen Bestuur een bestemmingsreserve Corona
ingesteld. In 2020 is vervolgens besloten deze te laten vervallen omdat de
steunmaatregelen worden vergoed door het Rijk en het aanhouden niet langer
noodzakelijk is.

Kwaliteit jaarstukken

Bij onze controle hebben wij de informatiewaarde, leesbaarheid en naleving van
wettelijke vereisten van de jaarstukken beoordeeld.

Kwaliteit van de jaarstukken

Verloop van de controle

De jaarstukken bestaan uit 3 onderdelen: De programma’s, de paragrafen
en de jaarrekening.

Het opstellen van de jaarrekening is over het boekjaar 2020 zodanig gepland om
aan het Algemeen Bestuur de gecontroleerde jaarrekening eind maart 2021 voor
te kunnen leggen, zodat zij na advies van de deelnemende gemeenteraden deze
in juni 2021 kunnen vaststellen. De controle over het jaar 2020 is soepel verlopen.

Wij vinden de structuur van de jaarstukken duidelijk. Uw organisatie kent
4 programma’s. De kwaliteit van de toelichtingen is voldoende en is in
overeenstemming met de begroting.

Het concept van de jaarstukken was tijdig gereed en het jaarrekeningdossier
bevatte voldoende onderbouwingen om de controle te kunnen uitvoeren. De
afwikkeling is op basis van de planning bereikt.

Jaarverslag en paragrafen
Het jaarverslag en de paragrafen voldoen aan de minimale eisen van het
Besluit Begroting en Verantwoording. Wij hebben geen tegenstrijdigheden
vastgesteld tussen deze stukken en de jaarrekening 2020.

Wij kijken terug op een prettige en transparante samenwerking gedurende dit
proces.

Naleving van de verslaggevingsregels
Wij hebben gecontroleerd of de bepalingen in het Besluit Begroting en
Verantwoording zijn nageleefd. Hierin hebben wij geen (belangrijke) afwijkingen
vastgesteld.

De verplichte beleidsindicatoren zijn opgenomen bij de programma’s.
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Bij de controle van de rechtmatigheid gaan wij na of de lasten en baten en de
balansmutaties juist, tijdig, volledig én met de geldende wet- en regelgeving zoals
opgenomen in het normenkader in overeenstemming zijn geweest. Wij hebben de baten
en lasten en de balansmutaties over 2020 gecontroleerd op rechtmatigheid.

Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingscriterium
U heeft besloten met 4 programma’s te werken. Dit geeft een
overzichtelijk beeld van de resultaten. U heeft het Dagelijks Bestuur
toestemming gegeven om binnen de bandbreedtes van de beleidsregels
die u heeft samengesteld, te opereren. Het Dagelijks Bestuur legt
verantwoording af over de besteding op de programma’s.

Programma
(*€ 1.000)

Lasten
Begroting

Lasten
2020

Passend binnen
begroting

Wij hebben gecontroleerd of de begrotingsregels door het Dagelijks
Bestuur zijn nageleefd.

Werk en Activering

11.098

10.795

P

Bevindingen:

Inkomen

38.541

34.7701

P

Bij geen van de programma’s zijn de werkelijke lasten hoger dan de
begrote lasten. Daarmee zijn alle lasten rechtmatig geweest.

Ondersteuning

4.256

4.227

P

Voor 2020 is een krediet beschikbaar gesteld voor ICT investeringen.

Overhead en algemene lasten

5.380

5.029

P

Dit krediet is met € 12.000 overschreden. In de jaarrekening is een
toelichting opgenomen voor deze overschrijding.

Totaal

59.276

54.822
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De belangrijkste bevindingen inzake de getrouwheid hebben wij onder de kernpunten
gerapporteerd. Hier informeren wij u over de overige bevindingen.

Overige bevindingen

Schattingen

Europese aanbestedingen

Het opstellen van de jaarrekening vereist dat de organisatie oordelen vormt en
schattingen maakt, die van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen en
de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van de baten en
lasten. De schattingen en de hiermee verbonden veronderstellingen zijn
gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die,
gegeven de omstandigheden, als redelijk worden beschouwd. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. Een goed inzicht in de
jaarrekening vraagt kennis van de gemaakte schattingen.

Wij hebben alle aanbestedingen van leveranciers waaraan over de periode 20172020 meer dan € 214.000 is geleverd onderzocht op het juist toepassen van de
Europese aanbestedingsregels.

Deze lichten wij hier kort toe:

Uw organisatie heeft voor de inhuur van personeel met 2 leveranciers
mantelcontracten, die Europees zijn aanbesteed, afgesloten. Omdat deze
organisaties op diverse momenten geen geschikte kandidaten hadden, is bij
andere leveranciers personeel ingehuurd. Uw organisatie heeft met deze
leveranciers geen mantelovereenkomst. Zoals hiervoor aangegeven zijn bij
3 leveranciers de Europese aanbestedingsgrens overschreden betreffende de
inhuur van één soort functie.

• Waardering debiteuren SoZa
Uw organisatie heeft per 31 december 2020 voor een bedrag van € 1,4 miljoen
vorderingen. De nominale waarde van deze vorderingen bedraagt € 2 miljoen. Wij
hebben de volwaardigheid van deze vorderingen beoordeeld. Wij vinden de
berekende voorziening voor oninbaarheid ten bedrage van € 0,6 miljoen
voldoende. Hieraan ligt een deugdelijke berekening ten grondslag.

Prestatielevering rechtmatig
Wij hebben een steekproef uitgevoerd om de rechtmatigheid van de uitgaven te
kunnen controleren. Alle door ons geselecteerde facturen zijn onderbouwd met
documenten waaruit blijkt dat de prestaties aan uw organisatie zijn geleverd.
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Onze controle-uitkomsten over 2020 geven aan dat de inkopen bij 3 leveranciers
met contracten uit 2019 niet conform de Europese aanbestedingsregels zijn
verricht. De totale inkopen in 2020 bij deze leveranciers bedroegen € 263.000 en
betreffen in 2020 verantwoorde lasten.

Wij hebben de directeur en het Dagelijks Bestuur geadviseerd meerdere
mantelcontracten af te sluiten middels een Europese aanbestedingsprocedure én
bij twijfel of de omvang onder de Europese aanbestedingsgrens blijft de raming
van de opdracht goed aan de voorkant vast te leggen en te onderbouwen.

Overige bevindingen
Financieel belang Slinge Werkt! BV
In 2020 heeft de Sociale Dienst Oost Achterhoek 100% aandelen verworven in de
nieuw opgerichte besloten vennootschap Slinge Werkt! BV. Deze BV heeft een
eigen vermogen van € 1,00 en dit is gewaardeerd op de balans van de Sociale
Dienst Oost Achterhoek.
IT omgeving
Vanuit onze rol als accountant besteden aandacht aan aan de bevindingen met
betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde
omgeving. Dit onderzoek is niet primair gericht op cybersecurity. Uit onderzoek
en uit de praktijk blijkt echter dat veel bedrijven nog niet ‘cybersecure’ zijn. De
risico’s worden onderschat, wat vervolgens leidt tot onvoldoende
beveiligingsmaatregelen. Informatiebeveiliging is namelijk geen eenmalige
exercitie, maar een continu proces. Aanvallers zitten immers niet stil en er komen
steeds nieuwe bedreigingen onze kant op. Dit betekent dat zelfs organisaties die
op het eerste oog goed beveiligd zijn zich toch moeten blijven wapenen tegen de
gevaren van een cyberaanval. In de blog “Hoe Cybersecure is jouw organisatie?”
staan enkele voorbeelden hoe u dit als organisatie kan beoordelen, zie hiervoor:
https://stolwijkkennisnetwerk.nl/blog-hoe-cybersecure-is-jouw-organisatie/
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Wij hebben de automatiseringsorganisatie uitsluitend in het kader van de
jaarrekeningcontrole gecontroleerd. De jaarrekeningcontrole heeft geen
tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde
gegevensverwerking aan het licht gebracht. Voor onze controle steunen we voor
een beperkte mate op de automatiseringsomgeving van uw organisatie.

In 2020 is door het Rijk de steunmaatregel voor zelfstandigen, de Tozo, geïntroduceerd.
Wij hebben de verstrekkingen van de Tozo gecontroleerd en rapporteren hierbij expliciet
over de bevindingen zoals verzocht wordt in de Nota Verwachtingen Accountantscontrole
Sisa.

Overige bevindingen

Tozo: Uitvoering door ROZ

Identificatieplicht

De Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) voert namens de SDOA de Tozoregeling uit. De accountant van de gemeente Hengelo heeft een goedkeurende
controleverklaring verstrekt met een gewaarmerkte SiSa-verantwoording inzake
deze lasten.

De identificatie van de aanvragers is getoetst aan de hand van DigiD in
combinatie met BRP of Suwinet. Dit is een afwijking van artikel 17 derde lid
Participatiewet, welke voorschrijft dat de identiteit van aanvragers vastgesteld
dient te worden aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Deze formele
onrechtmatigheid leidt niet tot een korting op de Rijksvergoeding.

Misbruik en oneigenlijk gebruik Tozo
Binnen gemeente Hengelo zijn in algemene zin procedures aanwezig om
misbruik en oneigenlijk gebruik te detecteren. Voor de Tozo was in 2020 nog
geen specifiek beleid voor misbruik en oneigenlijk gebruik opgesteld. Begin
2021 is een conceptbeleid misbruik en oneigenlijk gebruik opgesteld voor ROZ.
Dit dient nog te worden vastgesteld. Hierover zal de accountant van Hengelo
nog overleg voeren met ROZ.
Eind 2020 is een signaleringsoverzicht gekregen van het landelijk
inlichtingenbureau. Hier is voor de jaarafsluiting nog geen actieve opvolging aan
gegeven door ROZ. Door ROZ is inmiddels een concept plan van aanpak
opgesteld in het kader van misbruik en oneigenlijk gebruik. Hierbij zullen in
2021 gericht aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd op de verkregen
signalen dan wel zal sociale recherche worden uitgevoerd. Bij eventuele
terugvorderingen uit hoofde van misbruik en oneigenlijk gebruik zal dit in de
verantwoording 2021 worden betrokken. Het plan van aanpak wordt nog nader
besproken met de controlerend accountant van gemeente Hengelo.

Verstrekte voorschotten Tozo 1
Het Rijk heeft gevraagd ten tijde van de Coronacrisis snel te handelen. Hieraan
is gehoor gegeven door voorschotten levensonderhoud te verlenen aan
ondernemers die een beroep deden op de Tozo, terwijl de regeling nog niet in
werking was getreden, dus voor 22 april 2020. Deze voorschotten kunnen
onverschuldigd betaald zijn indien bij nader inzien geen recht op Tozo 1uitkering levensonderhoud blijkt te bestaan. Deze onterecht verstrekte Tozo 1uitkeringen worden voor 30% vergoed door het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. De omvang van te ontvangen vergoeding hieromtrent
bedraagt € 7.000 en is weergegeven in het SiSa –overzicht G4B/12.

Als onderdeel van de controle van de jaarrekening hebben wij een interimcontrole
uitgevoerd. Over de bevindingen en aanbevelingen hebben wij in de managementletter
gerapporteerd.

6. Interne beheersing

Samenvatting managementletter

Risico’s interne beheersing

Bij de interimcontrole hebben wij de algemene beheersing, de inrichting van de
processen en de interne beheersingsmaatregelen beoordeeld. Naar aanleiding van
de interimcontrole hebben wij onze bevindingen en aanbevelingen in de
managementletter d.d. 27 oktober 2020 gerapporteerd aan de directie en het
Dagelijks Bestuur.

In de managementletter hebben wij per proces aangegeven welke risico’s niet
(geheel) worden afgedekt door interne beheersingsmaatregelen. Om voldoende
controlezekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening als gevolg van het ontbreken
van deze (voldoende) maatregelen afwijkingen bevat hebben wij aanvullende
gegevenswerkzaamheden moeten verrichten om dit risico te verlagen. Hieronder
geven wij kort weer welke van deze werkzaamheden zijn uitgevoerd:

De interne beheersing is in de basis op orde. Gedurende de corona periode en het
thuis werken is de interne beheersing niet verstoord.
In 2020 zijn diverse formele adviezen uit voorgaande managementletters
opgevolgd, zoals onder meer een nieuw treasurystatuut. De financiële
verordening is voor 2020 geactualiseerd. Een deel van de regels voor de materiele
vaste activa is daarin opgenomen. In 2021 vraagt de invoering van de
rechtmatigheidsverantwoording opnieuw een actualisatie van de verordening.
Daarnaast hebben wij aandacht gevraagd voor het opstellen van een nota misbruik
en oneigenlijk gebruik, de volledigheid van de publicaties op overheid.nl en een
expliciete keuze van het Bestuur voor het te volgen inkoopbeleid.

Ook de planning en control cyclus is in de basis op orde. Er is goede aandacht voor
de processen en de informatievoorziening aan het Bestuur. In de
managementletter hebben wij aandacht gevraagd voor het verwerken van de
financiële gevolgen van de samenvoeging van Werkbaan Oost met de Sociale
Dienst Oost Achterhoek in de begroting.
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1.

Verstrekkingen TOZO

De accountant van de gemeente Hengelo heeft namens het ROZ de SiSa-bijlage
gewaarmerkt en de gevraagde controles uitgevoerd (zie ook pagina 16).

2. Europese aanbestedingen niet nageleefd
Wij hebben op basis van de inkopen over de periode 2017-2020 de omvang van de
diensten per leverancier beoordeeld. Hieruit blijkt dat bij de inkopen van
3 leveringen niet de juiste procedure is gevolgd.
3. De prestatielevering is niet altijd vast te stellen

Wij hebben op basis van een steekproef vastgesteld dat er voldoende
onderbouwingen zijn voor de levering van de ingekochte goederen en diensten
waaruit blijkt dat deze ten goede komen aan de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

6. Interne beheersing
Richting rechtmatigheidsverantwoording
Over het jaar 2021 ligt de uitdaging voor het Dagelijks Bestuur in de jaarrekening
een rechtmatigheidsverantwoording voor het Algemeen Bestuur op te stellen.
Het Dagelijks Bestuur geeft daarin aan dat zij heeft gehandeld binnen de wet- en
regelgeving van de financiële rechtmatigheidsvereisten. Het oordeel van de
accountant zal vanaf dat jaar alleen een getrouwheidsoordeel zijn, waarvan de
rechtmatigheidsverantwoording een onderdeel is. De
rechtmatigheidsverantwoording is onderdeel van de totale controle van de
jaarstukken. Een goede verbijzonderde interne controle vormt de basis voor het
kunnen opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording.
Of het invoeringsjaar van de rechtmatigheidsverantwoording daadwerkelijk het
verslagjaar 2021 zal zijn, is afhankelijk van de parlementaire behandeling van het
wetsvoorstel. Het streven is nog steeds om met ingang van 2021 de
rechtmatigheidsverantwoording te laten gelden.
Het doel van de rechtmatigheidsverantwoording is met name om een groeiproces
in gang te zetten dat gericht is op verbetering van de bedrijfsvoering en de
interne beheersing van de processen. Het uitvoeren van verbijzonderde interne
controle helpt de organisatie in control te blijven of te komen.
In 2020 zijn diverse voorbereidingen getroffen voor de invoering van de
rechtmatigheidsverantwoording.

controle zodanig verder in te richten dat dit een deugdelijke basis vormt voor
rechtmatigheidsverantwoording.
1. Het aanpassen van het controleprotocol, de financiële verordening en de
controleverordening na de definitieve wetswijziging;
2. Een overkoepelend intern controleplan op te stellen, waarin nader wordt
beschreven:
• Welke processen worden getoetst, inclusief de
bedrijfsvoeringsprocessen;
• Op basis van welke risico’s;
• Welk normenkader wordt gehanteerd;
• Op welke termijnen wordt de VIC uitgevoerd;
• De steekproef te laten trekken in KIC of door de accountant (toekenning
op basis van het gesprek);
• De monitoring van de adviezen.
3. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het plan in de organisatie te
beleggen;
4. In de kwartaalrapportages inzake de ‘inkomensoverdrachten’ een integraal
overzicht te geven van de uitkomsten van alle uitgevoerde controles;
5. Een overzicht op te nemen welke controles zijn uitgevoerd op basis van het
plan en de nog uit te voeren controles.

Wij hebben het Dagelijks Bestuur geadviseerd om de verbijzonderde interne
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Wij hebben als onderdeel van onze controle de SiSa bijlagen gecontroleerd. De controle is
uitgevoerd zoals is opgenomen in de Nota Verwachtingen Accountantscontrole SiSa 2020
d.d 21 januari 2021.

7. Sisa

In de onderstaande (voorgeschreven) tabel rapporteren we onze bevindingen.
Nr.
G2B

G3B

Specifieke uitkering of overig

Fout of onzekerheid

Financiële
omvang in euro's

Toelichting
fout/onzekerheid

Geen

n.v.t.

n.v.t.

Geen

n.v.t.

n.v.t.

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69
Participatiewet_deel openbaar lichaam 2020

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief
levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_deel openbaar
lichaam 2020

Op de hierna volgende pagina’s is specifiek de verplichte tabel inzake G4B
opgenomen.
Deze tabellen dient u samen met de overige verplicht voorgeschreven
verantwoordingsdocumenten voor 15 juli 2021 bij het CBS aan te leveren.

19

Strekking controleverklaring rechtmatigheid

Goedkeurend

Strekking controleverklaring getrouwheid

Goedkeurend

7. Sisa

Tabel van bevindingen specifiek voor G4B Tozo

Nr.
G4B

G4B

G4B

G4B

G4B

Fout of onzekerheid

Financiële
omvang in euro's

Toelichting
fout/onzekerheid

Tozo 1_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3
Participatiewet en geen identificatie DigiD in combinatie met
BRP of Suwinet

Geen

n.v.t.

n.v.t.

Tozo 1_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3
Participatiewet, maar wel identificatie DigiD in combinatie
met BRP of Suwinet

Geen

n.v.t.

n.v.t.

Tozo 1_fundamentele rechtmatigheidseisen exclusief
identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet

Geen

n.v.t.

n.v.t.

Tozo 1_belangrijke rechtmatigheidseisen (toepassing artikel
21, lid 3 Besluit 17 april)

Geen

n.v.t.

n.v.t.

Geen

n.v.t.

n.v.t.

Specifieke uitkering of overig

Tozo 2_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3
Participatiewet en geen identificatie DigiD in combinatie met
BRP of Suwinet

Sisa

Tabel van bevindingen specifiek voor G4B Tozo

Nr.
G4B

G4B

G4B

G4B

G4B

G4B

Fout of onzekerheid

Financiële
omvang in euro's

Toelichting
fout/onzekerheid

Geen

n.v.t.

n.v.t.

Geen

n.v.t.

n.v.t.

Tozo 3_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3
Participatiewet en geen identificatie DigiD in combinatie met
BRP of Suwinet

Geen

n.v.t.

n.v.t.

Tozo 3_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3
Participatiewet, maar wel identificatie DigiD in combinatie
met BRP of Suwinet

Geen

n.v.t.

n.v.t.

Geen

n.v.t.

n.v.t.

Geen

n.v.t.

n.v.t.

Specifieke uitkering of overig
Tozo 2_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3
Participatiewet, maar wel identificatie DigiD in combinatie
met BRP of Suwinet

Tozo 2, exclusief identificatie volgens artikel 17, lid 3
Participatiewet

Tozo 3, exclusief identificatie volgens artikel 17, lid 3
Participatiewet
Omvang vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m.
verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud
welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)

Wij hebben onze controle overeenkomstig de opdracht uitgevoerd en in overeenstemming
met de geldende wet- en regelgeving.

8. Onze verantwoordelijkheid

Onze opdracht

Fraude

De jaarrekening 2020 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks
Bestuur. In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening
gecontroleerd.

De accountant is verplicht om alle ontdekte fraudegevallen te rapporteren aan
het Dagelijks Bestuur. Wij merken op, dat onze controle niet specifiek is ingericht
op het ontdekken van fraude. De primaire verantwoordelijkheid voor het
voorkomen en ontdekken van fraude berust bij het Dagelijks Bestuur.
De accountant is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de preventie van
fraude. De accountant is wel verantwoordelijk voor het betrekken van
frauderisico’s in de planning en uitvoering van zijn controleopdracht.

Wij hebben onze controle uitgevoerd op basis van onze controlestandaarden voor
de accountantscontrole. Daarnaast hebben wij het besluit accountantscontrole
decentrale overheden (het BADO), de door u vastgestelde controleverordening (ex
artikel 413 van de gemeentewet), het door u vastgestelde controleprotocol én het
door u vastgestelde normenkader als basis voor de controle gebruikt.
De door ons voor de controle gehanteerde goedkeuringstolerantie voor fouten
bedraagt € 552.000 (1% van de lasten) en voor onzekerheden
€ 1.656.000 (3% van de lasten). Voor de Wet Normering Topinkomens hebben wij
de voorgeschreven lagere goedkeuringstoleranties gehanteerd.
Onze onafhankelijkheid
Voor de uitvoering van onze controle is het belangrijk, dat wij onafhankelijk zijn.
De voor uw organisatie in 2020 door ons verrichte diensten passen binnen de
regels van onafhankelijkheid. Onze teamleden zijn onafhankelijk van uw
organisatie. Er zijn geen andere zaken, die in strijd zijn met de
onafhankelijkheidsregels.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de opdrachtbevestiging.
Er zijn tijdens de door ons uitgevoerde reguliere controlewerkzaamheden geen
materiële onjuistheden als gevolg van fraude ontdekt, noch hebben wij
aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude.
Inzicht urenbesteding
Vanuit het programma ‘In het publiek belang’ van de NBA dienen wij de bestede
uren van onze controlewerkzaamheden aan u te rapporteren. Voor uw inzicht
verstrekken wij onderstaand een opgave van de tijdsbesteding (inclusief een
schatting van nog te besteden uren voor de afronding van de
jaarrekeningcontrole).
Uren
Tekenend accountant
Overige teamleden
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Dank u voor de samenwerking
Publicatie jaarrekening
Wij adviseren om de jaarrekening, na vaststelling door het Algemeen
Bestuur, op de website van uw gemeenschappelijke regeling, te publiceren
samen met de controleverklaring van de accountant. Hierdoor is het voor de
gebruikers duidelijk dat dit de definitieve versie van de jaarrekening is en
wat het oordeel van de accountant bij deze jaarrekening is.
Afsluiting
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en zijn graag bereid
nadere informatie te verstrekken.
Met vriendelijke groet,
Stolwijk Kelderman
{{esl:Signer1:capture:size(200,65)}}

Dhr. R.H. Gosselink-Wolbrink RA

9. Afsluiting

Toegevoegde waarde

die bijdraagt aan uw duurzame succes

Samenwerkende specialisten
Binnen Stolwijk Kennisnetwerk bundelen wij een aantal
kennisgebieden op financieel, bedrijfskundig, economisch en
personeelsniveau. Vanuit deze verschillende disciplines hebben wij
een 360 graden overview, zodat wij u beter en vollediger kunnen
adviseren. Deze aanpak, waarbij specialisten en generalisten nauw
samenwerken, leidt ertoe dat wij een belangrijke bijdrage kunnen
leveren aan het duurzame succes van uw organisatie. Hoe wij dat
doen? Dat leest u in het transparantieverslag op onze website.

Uw succes > www.stolwijkkennisnetwerk.nl
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Te nemen besluit
1.
Kennisnemen van het plan van aanpak vrijkomende agrarische bebouwing.
2.
Instemmen met het ontwikkelen van de sloopvoucher regeling.
3.
Instemmen met het ontwikkelen van de subsidieregeling sloop landschapsontsierende
gebouwen voor groen.
4.
Instemmen met het ontwikkelen van Rood voor Rood 2.0.
5.
Instemmen met het herijken van het functieveranderingsbeleid ´functies zoeken plaatsen
zoeken functies´ uit 2006.
6.
Instemmen met het verruimen van de voorwaarden van de subsidieregeling sloop
overtollige bebouwing buitengebied Berkelland 2019.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
In april 2020 heeft het college ingestemd met het proces om te komen tot een plan van aanpak
vrijkomende agrarische bebouwing. Dit als uitvoering van de doelstelling in het
collegeprogramma om ruimte te bieden voor herontwikkeling en sloop van oude schuren of
stallen.
Met dit voorstel presenteren wij u het plan van aanpak vrijkomende agrarische bebouwing. Na
vaststelling zal overgegaan worden tot ontwikkeling van drie nieuwe regelingen en het herijken
en verruimen van twee bestaande regelingen, met als doel het stimuleren van herontwikkeling
en sloop van oude stallen en schuren. Om zo onder meer ondermijning, verpaupering en
gezondheidsschade (asbest) tegen te gaan en te zorgen voor een aantrekkelijk platteland voor
onze inwoners, ondernemers en bezoekers.
Argumentatie
1. Het plan is gebaseerd op analyses en gesprekken

Analyse van de opgave van de vrijkomende agrarische bebouwing in Berkelland.

Analyse van de huidige instrumenten en regelingen om herontwikkeling of sloop van
vrijkomende agrarische bebouwing te stimuleren.

Gesprekken met inwoners, professionals en raad over de kansen en knelpunten bij
stimuleren van sloop en herontwikkeling van vrijkomende agrarische bebouwing.

Op basis van deze analyses en gesprekken zijn er denkrichtingen uitgewerkt voor nieuwe
instrumenten en/of regelingen.
2. Stimuleren dat er meer vierkante meters vrijgekomen agrarische gebouwen gesloopt
worden
Op dit moment worden er nog relatief weinig vierkante meters gesloopt. Bij de
sloopbonusregeling zien we dat er vooral gestort wordt in het sloopfonds. Om te stimuleren dat
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er meer vierkante meters oude stallen en schuren worden gesloopt, èn om eigenaren aan te
zetten tot nadenken over sloop, is het voorstel om een sloopvoucher regeling op te gaan stellen.
Deze ‘sloopvouchers’ dragen bij aan het stimuleren van het slopen van voormalige agrarische
bebouwing in Berkelland waar de eigenaar (op termijn) wel wil slopen, maar (nog) geen initiatief
voor (eigen) herontwikkeling ziet. De sloopvoucher wordt voorafgaand aan de sloop
aangevraagd bij de gemeente en is een bewijs dat de eigenaar voornemens is te gaan slopen.
De waarde van de voucher is uitgedrukt in het aantal m² dat gesloopt gaat worden. Deze
verhandelbare voucher kan dan, op de slooplocatie of elders, worden ingezet bij ontwikkelingen
waarvoor sloopcompensatie nodig is en is 10 jaar geldig. Als de sloopvoucher wordt ingezet,
moet de locatie ook gesloopt worden. Er moet dan een passende bestemming op de slooplocatie
worden gelegd, zodat na sloop herbouw van de gesloopte schuren niet meer mogelijk is. Wat
deze passende bestemming is, wordt vastgelegd in de sloopvoucher. De gemeente faciliteert de
initiatiefnemers met het proces en monitort de vraag en aanbod van sloopmeters/vouchers.
3. Versterken van de natuur en het landschap in samenhang met de sloop van kleine
landschapsontsierende gebouwen
Gezien het succes van de subsidieregeling sloop landschapsontsierende gebouwen voor groen
tussen 2009-2014, is ervoor gekozen om deze subsidieregeling nieuw leven in te blazen.
Hiermee wordt de natuur en het landschap in Berkelland versterkt en gelijktijdig wordt de sloop
van kleine gebouwen in het buitengebied gestimuleerd.
Voor deze subsidieregeling hebben we een aantal denkrichtingen opgesteld:

1m² slopen en daarvoor 5m² natuur en landschap aanleggen

Een subsidie van 50% van de werkelijke kosten van sloop (kosten sloop max € 25,- /m²)
en een subsidie van € 2,- per m² natuur of landschap. De subsidie mag niet gecombineerd
worden met de sloopbonusregeling of de landschapssubsidie, maar wel met de
asbestsubsidieregeling.

Aanvragers stellen samen met bijvoorbeeld de VAN een inrichtings- en beheersplan op.

Het sloopfonds gebruiken voor de subsidieregeling sloop landschapsontsierende
gebouwen voor groen.
4. Ruimte bieden voor de behoefte van inwoners om te wonen op het platteland
Er is behoefte aan wonen op het platteland, zowel van binnen als van buiten Berkelland. Dat
gaat enerzijds om gezinnen en starters vanuit de gemeente die buiten het dorp willen wonen en
anderzijds om vestigers die zoeken naar rust en ruimte. Voor wonen is er op dit moment geen
ruimte binnen het functieveranderingsbeleid. Het voorstel is daarom om Rood voor Rood
opnieuw te ontwikkelen.
Voor het nieuwe Rood voor Rood hebben we een aantal denkrichtingen opgesteld, waaronder:

Het moet voldoen aan de volkshuisvestelijke woonbehoefte. Hierbij is ook ruimte voor
maatwerk voor (innovatieve) concepten, waarbij het samenwonen op het erf centraal staat.
Met ruimte voor een maximaal aantal transformaties naar wonen, dat jaarlijks herijkt wordt
in de woningbouwopgave van Berkelland.

Er geldt een minimum sloopoppervlakte van 1.000m² voor 1 woning (of bouwkavel) van
maximaal 1000m³. Waarbij voor schuren met een asbestdak gedacht wordt aan een
lagere sloopoppervlakte (bijv 850 m²), om sloop hiervan te bevorderen. Ook zal er
gekeken worden naar een eventueel lagere sloopoppervlakte voor kleine wooneenheden
voor bijvoorbeeld de doelgroep starters.

De bouw van een nieuwe woning vindt plaats op een bestaand erf waar al een woning
staat. Dit om te voorkomen dat op allerlei plekken in het buitengebied nieuwe erven met
woningen ontstaan. Dit gaat ten koste van het groene karakter van het buitengebied. Het
overgrote deel van de sloop vindt plaats op de locatie waar de nieuwe woning wordt
gerealiseerd.

Er moeten aanvullende investeringen gedaan worden ten behoeve van de inpassing van
het erf, landschap, ecologie en biodiversiteit.

De bedrijfsvoering van omliggende agrarische bedrijven wordt niet belemmerd.
5. Ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen op een voormalig agrarisch erf
Sinds 2006 passen we het beleid uit de provinciaal vastgestelde nota ´functies zoeken plaatsen

zoeken functies´ (Fuver) toe. Daarin zijn ontwikkelmogelijkheden aangegeven voor wonen (tot
2010), recreatie en toerisme, zorg, opslag en overige economische dragers. De voorwaarden
van Fuver zijn soms knellend voor nieuwe ontwikkelingen. Zo is het de bedoeling dat
transformatie vooral plaatsvindt in de huidige leegstaande bebouwing, terwijl soms nieuwbouw
een betere optie is voor de nieuwe functie. De kans om een erf toekomstbestendig opnieuw in te
richten wordt daarmee belemmerd. Vijftien jaar na de start van Fuver is daarom het voorstel om
in 2021/2022 het Fuver te gaan herijken en vernieuwen.
Ook voor dit beleidskader hebben we een aantal denkrichtingen opgesteld, waaronder:

Ruimte (blijven) bieden voor nieuwe ontwikkelingen op een voormalig agrarisch erf (zoals
wonen, recreatie en toerisme, zorg, start-ups en andere economische activiteiten).

Draagt bij aan de vab-opgave door een minimale sloopverplichting in te stellen.

Draagt bij aan het behoud en de versterking van de ruimtelijke kwaliteiten van het erf en
het buitengebied.

Is een goede balans tussen het belang van de eigenaar en het maatschappelijk belang.

Stelt per thema, wonen, recreatie, zorg, economische dragers (zoals duurzaamheid) een
set aan basiscriteria voor ontwikkelruimte vast. (Een aantal van deze criteria liggen al in
regelingen vast zoals bijvoorbeeld wonen en zorg).
6. Stimuleren van de sloop van het overige vastgoed in het buitengebied
De bovenplanse sloopbonusregeling, met daarbij de “subsidieregeling sloop overtollige
bebouwing buitengebied” geeft een extra stimulans om schuren te slopen en brengt hiermee een
meerwaarde in de aanpak van vrijkomende (agrarische) gebouwen. De subsidieregeling is nu
alleen voor woonbestemmingen. We zien tegelijkertijd dat er ook veel ander vastgoed, (zoals
verenigingen/scouting, nutsvoorzieningen, industrie en kantoren) in het buitengebied staat. We
horen daarbij ook signalen dat hier meerdere objecten van leegstaan. Het voorstel is om de
subsidieregeling sloop overtollige bebouwing te verruimen, zodat ook voor de sloop van overig
vastgoed hiervan gebruik kan worden gemaakt. Zo kan de sloop van het overige vastgoed
gestimuleerd worden.
Kanttekeningen en risico’s
Er zijn op dit moment nog geen directe kanttekeningen of risico´s te benoemen voor het plan van
aanpak vrijkomende agrarische bebouwing. Wel zien we bij de diverse nieuwe regelingen nog
een aantal kanttekeningen, die we nader moeten onderzoeken tijdens de ontwikkeling van de
regelingen. Zo moet bijvoorbeeld bij het herijken van het functieveranderingsbeleid afstemming
gezocht moet worden met de provincie Gelderland, vanwege de verandering van het huidige
fuver-beleid in de omgevingsverordening. De kanttekeningen bij de diverse regelingen zijn
benoemd in het plan van aanpak.
Financiën
Er zijn op dit moment geen directe financiële consequenties bij het vaststellen van het plan van
aanpak vrijkomende agrarische bebouwing. Wel heeft de uiteindelijke vaststelling van nieuwe of
aangepaste regelingen financiële consequenties; de sloopvoucher-regeling vraagt in de
uitvoering structureel extra ambtelijke capaciteit. De regeling ‘sloop landschapsontsierende
gebouwen voor groen’ en de verruiming van de ‘subsidieregeling sloop overtollige bebouwing
buitengebied‘ hebben effect op het budget van het sloopfonds. In de uitwerking van deze
regelingen komen we terug op de financiële consequenties.
VN verdrag rechten van mensen met een beperking
Niet van toepassing
Communicatie
Na besluitvorming en het van kracht worden van de diverse nieuwe regelingen zal er actief
ingezet worden om erfeigenaren en inwoners te informeren, instrueren, motiveren en te
overtuigen om na te denken over herontwikkeling of sloop van hun leegstaande schuren. Ook
zullen we aandacht hebben voor communicatie naar erfbetreders. We zetten diverse
communicatiemiddelen in. Daarbij kun je denken aan artikelen, filmpjes, foto’s, brieven, posters,
flyers etc. Ook gebruiken we daarvoor diverse communicatiekanalen. In de uitvoering wordt dit
concreet vorm gegeven, passend bij de stappen die op dat moment gezet worden.

Initiatief, participatie en rol gemeente
Het initiatief ligt bij de gemeente om te komen tot het plan van aanpak vrijkomende agrarische
bebouwing. Het plan van aanpak is met input van inwoners, professionals, organisaties en de
gemeenteraad samengesteld.
Planning en evaluatie
Na vaststelling van het plan van aanpak gaan we aan de slag met het uitwerken en ontwikkelen
van de nieuwe regelingen, het herijken van het functieveranderingsbeleid en de verruiming van
de subsidieregeling sloop overtollige bebouwing buitengebied. Een exacte planning is nog niet te
geven, voorlopig is het volgende beeld te geven:
1.
2.

Sloopvouchers: eerste kwartaal 2022 in de gemeenteraad
Subsidieregeling sloop landschapsontsierende gebouwen: eerste kwartaal 2022 in de
gemeenteraad.
3.
Rood voor Rood 2.0.: eerste kwartaal 2022 ter inzage leggen.
4.
Herijking functieveranderingsbeleid: eind 2022 in gemeenteraad. Deze planning is ook
afhankelijk van het proces van het bestemmingsplan buitengebied 2020. De herijking kan
pas plaatsvinden na vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied 2020 door de
gemeenteraad.
5.
Verruiming van de voorwaarden van de subsidieregeling sloop overtollige bebouwing
buitengebied Berkelland 2019: eind 2021 in gemeenteraad
Mocht de planning afwijken zullen wij hierover bij u terugkomen.
Alternatieven
Naar aanleiding van de analyse van de huidige instrumenten en regelingen en de gesprekken
met belanghebbenden, experts en de raad is er gekeken naar nieuw instrumentarium dat zou
kunnen passen bij de opgave van vrijkomende agrarische bebouwing in Berkelland.
In Nederland is er niet heel veel keus voor nieuw instrumentarium dat past bij de vrijkomende
agrarische bebouwing. Met bovenstaande regelingen wordt een heel deel van de mogelijkheden
die er zijn en passen bij Berkelland gedekt of zijn delen ervan overgenomen.
Zo bestaat er de provinciale regeling uit Overijssel ´kwaliteitsimpuls groene omgeving´. Waarbij
het vertrekpunt is dat elke ontwikkeling dient bij te dragen aan een versterking van de ruimtelijke
kwaliteit en de ontwikkelingsruimte die men krijgt in evenwicht dient te zijn met investeringen
(prestaties) in de ruimtelijke kwaliteit. Deze denkrichtingen uit de kwaliteitsimpuls groene
omgeving zijn ook meegenomen bij de eerste ideeën voor de herijking van het
functieveranderingsbeleid.
Er is ook gekeken naar diverse Rood voor Rood regelingen in het land om daarvoor de
denkrichtingen te bepalen voor het nieuwe Rood voor Rood in Berkelland.
Een alternatief instrument is het VAB-loket. Dit is een gemeentelijk loket voor advies en
ondersteuning bij planvorming van functieverandering in het buitengebied. Het loket is
bijvoorbeeld twee keer per maand geopend op het gemeentehuis en fungeert als vraagbaak met
kennis van verschillende regelingen en beleidsinstrumenten. Er is nagedacht of dit op dit
moment een meerwaarde biedt, bovenop de aandacht die diverse collega´s al geven aan
inwoners die informatie opvragen bij de gemeente. Gezien dit idee extra ambtelijke capaciteit
kost en er op dit moment ook alle ruimte is voor inwoners om vragen te stellen bij collega´s, zien
we op dit moment geen meerwaarde. Wel gaan we extra inzetten op communicatie naar
inwoners, door onder meer verbeterde informatie op de nieuwe website.
Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.
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Inleiding
Ons platteland is prachtig en is voor inwoners, ondernemers en toeristen een fijne plek
om te wonen, te werken en te recreëren. Het leefbaar houden van het platteland is echter
een aandachtspunt. Een aspect dat de leefbaarheid onder druk zet is de vele agrarische
bedrijven die zijn gestopt of gaan stoppen. De verwachting is dat de komende jaren het
aantal agrarische bedrijven nog verder afneemt met 1/3. Voor de leegstaande schuren is
vaak geen nieuwe functie. We verwachten dat straks de helft tot driekwart van de
agrarische gebouwen niet meer hergebruikt wordt en leeg komt te staan. Deze leegstand
heeft grote invloed op ons landschap (verpaupering), gezondheid (asbest), veiligheid
(ondermijning) en de leefbaarheid op het platteland. Leegstaande schuren zijn daarmee
ook van invloed op de aantrekkingskracht van Berkelland voor nieuwe inwoners en
bezoekers.
In het collegeprogramma is daarom de volgende doelstelling opgenomen:
We willen het Berkellandse landschap aantrekkelijk houden. Het is belangrijk dat
verpaupering door leegstaande agrarische bebouwing wordt voorkomen.
Daarvoor willen we ruimte bieden voor andere verdienmodellen in leegstaande
(agrarische) gebouwen en stimuleren we sloop van oude stallen en schuren.
De (subsidie) regelingen en instrumenten die we in de afgelopen jaren hebben
ontwikkeld, zijn zeer waarschijnlijk onvoldoende om de opgave aan vrijkomende
agrarische bebouwing (vab) die op ons af komt het hoofd te bieden. Uit prognoses
(Alterra en WUR, 2014) komt naar voren dat in Berkelland tot 2030 meer dan 300.000 m²
aan agrarische bebouwing vrijkomt. Berkelland behoort daarmee tot de gemeenten met
de grootste oppervlakte aan vrijkomende agrarische bebouwing. Door de
stikstofproblematiek wordt de opgave mogelijk nog groter. In dit plan van aanpak
vrijkomende agrarische bebouwing is de opgave nog scherper in beeld gebracht. De
huidige (subsidie)regelingen en instrumenten zijn geëvalueerd. Op basis van de analyses
en gesprekken met belanghebbenden komen we in het plan van aanpak met voorstellen
voor nieuwe regelingen en instrumenten die bijdragen aan de doelstelling voor
hergebruik of sloop van leegstaande agrarische bebouwing.
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Opgave in beeld
Beeld van de agrarische sector
Kwantitatief beeld
In 2020 is er voor Berkelland een agrarische
barometer uitgevoerd door de Wageningen
Universiteit (WUR). Deze gaf een mooi beeld
van de stand van zaken van de agrarische
sector. Berkelland kent vanuit het verleden
een kleine 1000 (voormalige) agrarische
bedrijven. In de periode van 2005 tot 2019 is
het aantal agrarische bedrijven afgenomen
van 999 naar 663. Dit komt overeen met een
daling van 2,9% per jaar. Dit is vergelijkbaar
met de Achterhoek en iets lager dan in de
rest van Nederland. De grootste daling zit bij
het aantal varkensbedrijven, die is in dezelfde
periode afgenomen met ruim 6% per jaar. Er
zijn op dit moment nog 63 gespecialiseerde
varkensbedrijven actief in Berkelland.
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Melkveebedrijven vormen met 40% (261 van de 663 bedrijven) het grootste aandeel van
het totaal aantal bedrijven. Wat ook opvalt is dat ca. 25% (170 van de 663) bestaat uit
‘overige bedrijven’. Dit zijn met name voormalige melkvee- en overige graasdierbedrijven
zonder bedrijfsopvolging, die hun veestapel al hebben afgestoten en nu nog gras en
snijmais telen voor derden. Die bedrijven zullen naar alle waarschijnlijkheid op termijn
worden beëindigd. Naar verwachting staan de schuren op deze bedrijven grotendeels al
leeg. Mede gezien de emotionele band met het bedrijf en de wens om nog enigszins
actief te blijven, wordt vaak niet direct gestopt met de agrarische activiteiten. Door de
constante instroom uit andere bedrijfstypen is de daling van het aantal ‘overige bedrijven’
kleiner dan gemiddeld.
De ontwikkeling van de
veestapel in Berkelland in
de periode 2005-2019
verschilt sterk per diersoort.
Het aantal melkkoeien is
door de jaren heen vrij
stabiel gebleven, met rond
de 25.000 stuks. Het aantal
varkens is met 2 procent
per jaar gedaald van
276.600 stuks tot 207.500
stuks. Daarentegen is het
aantal geiten sinds 2005
ruimschoots verdubbeld tot
8.500 stuks.
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In de komende jaren is de verwachting dat de daling bij de gespecialiseerde
melkveebedrijven naar verwachting beduidend groter zal zijn. De grote gespecialiseerde
varkensbedrijven hebben al volop maatregelen getroffen om te voldoen aan het
ammoniak- en dieren-welzijnsbesluit en lijken klaar voor de toekomst. Een groot deel van
de kleinere bedrijven met varkens in het oosten van Nederland heeft zich echter
aangemeld voor de stoppersregeling en opschorting gekregen van de verplichte
investeringen tot 2020. Deze bedrijven hebben eind 2019 hun stallen verplicht leeg
moeten draaien of moesten proberen alsnog te voldoen aan de voorwaarden van het
Besluit emissiearme huisvesting om voorlopig toch door te gaan met de varkenshouderij.
De effecten hiervan kunnen we nog niet zien, de ODA is nog bezig alle stoppers te
controleren, dat heeft door Corona wat vertraging opgelopen.
Verbreding
Bij de CBS Landbouwtelling in 2016 is ook gevraagd naar eventuele multifunctionele
activiteiten op het bedrijf. In Berkelland hield 21% van de land- en tuinbouwbedrijven zich
bezig met verbreding, ofwel met bedrijfsmatige activiteiten anders dan landbouw Deze
activiteiten betreffen vooral natuurbeheer (7%), duurzame energieproductie voor eigen
bedrijf (6%), loonwerk (4%), recreatie (3%), verkoop van producten (3%) en stalling van
bijvoorbeeld caravans (2%). Voor heel Nederland ligt het aandeel bedrijven met
multifunctionele activiteiten op 28 %. Het verschil zit vooral in een hoger aandeel
bedrijven dat aan natuurbeheer, loonwerk, huisverkoop en stalling doet.
Kwalitatief beeld
Een verkenning door Hogenkamp Agrarische coaching in 2017 waarin met diverse
erfeigenaren in Berkelland is gesproken laat zien dat op circa 40% van de agrarische
erven geen (volwaardig agrarisch) bedrijf meer is gevestigd. Heel vaak is men op papier
nog wel een agrarisch bedrijf, is er nog een milieuvergunning en een agrarische
bestemming. Van de varkenshouderijtak in Berkelland zijn 57 adressen bezocht, waarvan
er 24 gestopt waren. Van de 33 bezochte, nog praktiserende varkenshouders gaven er 9
aan op termijn te willen stoppen. Acht van deze personen willen graag op de
bedrijfslocatie blijven wonen. De meerderheid wil een andere bestemming zoeken voor
de bedrijfsgebouwen, twee verwachten op voorhand leegstand.
In 2019 is er een vervolgonderzoek uitgevoerd onder alle agrarische bedrijven in de
gemeente. Bij 398 van de 771 benaderde adressen zijn er keukentafelgesprekken
gevoerd. Daaruit blijkt dat 44% al gestopt is. Het valt op dat met name rond Ruurlo en
Gelselaar dit aandeel fors boven de 50% ligt en dat rond Rekken slechts 25% is gestopt.
Van de bedrijven waar mee is gesproken was 76% actief en 24% waren inmiddels
gestopte ondernemers. In deze gesprekken is ook gesproken over de bedrijfsmatige
toekomst. Van de actieve bedrijven geeft 7% aan binnen 3 jaar te stoppen, 37% wil
groeien en de overige bedrijven willen de huidige situatie handhaven. Uit de bijna 400
gevoerde gesprekken blijkt ook dat er op ca. 112 adressen lege stallen en/of schuren
aanwezig zijn. Op ongeveer de helft van de adressen gaat het om een reeds gestopte
ondernemer of een ondernemer die binnen 3 jaar wil stoppen.
Zowel uit het onderzoek binnen de varkenshouderij als bij de overige bedrijven blijkt er
nog veel asbest op daken aanwezig is. Bij de varkenshouderij is bij meer dan driekwart
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van de bezochte bedrijven meer dan 500 m² asbest aanwezig. Bij de andere agrarische
bedrijven geeft 71% aan dat er nog asbest op de daken ligt.

Analyse agrarische erven
Uit zowel de agrarische barometer van de WUR als de keukentafelgesprekken komt naar
voren dat er een behoorlijke groep agrariërs inmiddels gestopt zijn, momenteel geen
volwaardige bedrijfsvoering meer heeft of van plan is te stoppen. Op papier zien we dat
een deel van die gestopte agrariërs nog wel een agrarisch bedrijf heeft, met een
milieuvergunning en een agrarische bestemming.
We hebben in de afgelopen jaren meerdere keren een analyse uitgevoerd, onder meer
met het CBS, Kadaster en I&M, om meer inzicht te krijgen in de agrarische erven. Helaas
lukte het niet met de (landelijke) data exact en goed inzicht te krijgen in onze agrarische
erven. Dit kwam mede doordat er in veel situaties op papier nog wel sprake van een
agrarisch bedrijf was, terwijl de veehouderijtak praktisch gezien al gestopt was. Doordat
dit niet uit de data-analyses naar voren komt, geeft dat een vertekend beeld.
Om toch meer inzicht te krijgen in onze agrarische erven, hebben we er daarom voor
gekozen een kwalitatieve analyse in eigen beheer uit te voeren. De analyse is voor een
deel kwantitatief (koppelen van allerlei data-bronnen), maar de belangrijkste input is
kwalitatief. Deze is verzameld door informatie van gebiedskenners (contactpersoon, ROadviseur, handhavers en kavelruilcommissie etc.). Hierdoor is een beter beeld ontstaan
op welke agrarische erven nog een volwaardig bedrijf is, op welke agrarische erven
bedrijven mogelijk gaan stoppen of geen volwaardig bedrijf zijn en op welke agrarische
erven bedrijven gestopt zijn.
Dit geeft een eerste belangrijke beeld op welke (voormalige) agrarische erven mogelijk
vrijkomende agrarische bebouwing aanwezig is. Het zegt nog niets over het exacte
aantal m2´s leegstaande agrarische gebouwen. Deze analyse blijft lastig, omdat
bijvoorbeeld schuren bijna nooit leegstaand in data. De resultaten van dit onderzoek
geven ons mogelijkheden voor eventueel verdiepende onderzoeken naar het aantal m²
vab´s. Hiervoor haken we ook aan bij onderzoeken die regionaal lopen vanuit onder meer
het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centra) en de gebiedsanalyse van de
regiodeal. Voor nu geven de uitkomsten ons voldoende houvast om ook te zien wat
ongeveer de omvang is van de opgave in onze gemeente.
Het kwalitatieve onderzoek
Er zijn in totaal 861 agrarische erven onderzocht. Dit zijn erven die dus nog een
agrarische bestemming hebben. Er is voor gekozen om drie hoofdindelingen te kiezen:
1. Actief bedrijf: een agrarische bedrijf waar nog een volwaardige bedrijfsvoering is
2. Gestopt: agrarische bedrijven die zijn gestopt en geen vee meer hebben
3. Gaat stoppen: Dit zijn agrarische bedrijven waarvan we weten dat zij mogelijk
gaan stoppen of alleen nog hobbymatig agrariër zijn.
Daarnaast was er nog:
4. Nooit agrarisch geweest: dit erf is niet bekend als agrarisch
5. Overig: als ze niet passen in bovenste categorieën
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6. Geparkeerd: dit zijn agrarische erven die nog niet ingedeeld konden worden en
eigenlijk bezocht zouden moeten worden voor meer informatie. Gezien Covid-19
is dit niet gebeurd.
Kanttekening
Zoals aangegeven is aan de hand van kwantitatieve data door gebiedskenners elk erf
bekeken en vanuit hun kennis zijn de bovenstaande categorieën ingevuld. Het is daarom
van belang om als kanttekening mee te geven dat deze cijfers een goed globaal beeld
geven van de agrarische erven maar dat de exacte cijfers kunnen afwijken van de
daadwerkelijke situatie. Het zijn dagkoersen: het komt voor dat een agrariër aangeeft te
stoppen maar een maand later toch afspraken maakt met een collega-veehouder om het
jongvee daarvan op te gaan fokken.
Analyse uitkomsten
We zien dat van de 861 onderzochte agrarische erven ongeveer 44% nog een actief
bedrijf is. Als je hierbij de groep
Agrarische erven
Aantal
%
´gaat stoppen´ (17%) op telt kom
1.actief bedrijf
375
44
je op ongeveer 60% bedrijven die
2.gestopt
243
28
nog agrarisch zijn. Ongeveer
32% van de agrarische erven is
3.gaat stoppen
145
17
gestopt of nooit agrarisch
4.nooit agrarisch geweest
34
4
geweest. Het daadwerkelijk
5.overig
30
3
aantal actieve bedrijven is dus
een stuk lager dan het totaal
9.even geparkeerd
34
4
aantal agrarische erven waarop
Totaal
861
100
nog een agrarische bestemming
zit. De meeste actieve bedrijven (in aantallen) liggen in Beltrum, Ruurlo en Eibergen
(samen ongeveer 210 bedrijven). Dit zijn ook de gebieden waar de meeste agrarische
erven met een agrarische bestemming liggen. Verhoudingsgewijs zien we in Rietmolen,
Haarlo en Geesteren dat er veel bedrijven gestopt zijn of mogelijk gaan stoppen. Terwijl
in Ruurlo en Rekken eigenlijk bijna geen enkel bedrijf mogelijk gaat stoppen en er
verhoudingsgewijs, net als in Eibergen, nog relatief veel actieve bedrijven zijn.
Kaart met overzicht per woonplaats
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Conclusie
De onderzoeken naar de ontwikkelingen in de agrarische sector laten zien dat er de
afgelopen jaren veel erven in Berkelland zijn waarop geen actief bedrijf meer zit. In de
komende jaren zal dit aandeel groter worden. De uitkomsten van de analyse bevestigen
dit beeld. De opgave voor transformatie van de vrijkomende agrarische bebouwing op de
(voormalige) agrarische erven is groot. Deze opgave zal de komende jaren nog groter
worden, ook met de landelijke ontwikkelingen (waaronder stikstofproblematiek) rondom
de agrarische sector. De analyse laat de noodzaak voor een verder aanpak voor
herontwikkeling of sloop van vrijkomende agrarische bebouwing zien. Om zo onder meer
ondermijning, verpaupering en gezondheidsschade (asbest) tegen te gaan en te zorgen
voor een aantrekkelijk Berkellands platteland voor onze inwoners, ondernemers en
bezoekers.

Analyse overig vastgoed
Naast het onderzoek naar de agrarische erven is er ook een eerste onderzoek gedaan
naar het overige vastgoed in het buitengebied. Tot voor kort was er weinig tot geen
inzicht in hoeveel overig vastgoed er in ons buitengebied was. Het onderzoek is gedaan,
omdat we steeds vaker vragen krijgen over herontwikkeling of sloop van dit soort
vastgoed. Er is nog geen onderzoek uitgevoerd naar de leegstand van het overig
vastgoed. Dit zal een tweede stap kunnen zijn, maar vergt ook veel uren aan kwalitatief
onderzoek.

Analyse uitkomsten
Een aantal databronnen is gekoppeld en hieruit zijn 262 adressen gekomen. Op
bovenstaand plaatje is er per buitengebied van de kernen te zien hoeveel overig
vastgoed er is. Het gaat dan bijvoorbeeld over solitaire gebouwen voor
verenigingen/scouting, nutsvoorzieningen, industrie, kantoren, gezondheidsgebouwen et
cetera. Het zijn zoals gezegd voornamelijk solitaire gebouwen. We hebben nog geen
zicht op hoeveel van deze gebouwen leeg staan.
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Analyse huidige instrumenten en
regelingen
Berkelland heeft al verschillende regelingen en instrumenten om functieverandering of
sloop van vab’s te stimuleren. Zo kennen we sinds 2006 het functieveranderingsbeleid
(‘functies zoeken plaatsen zoeken functies’). In de laatste jaren zijn de volgende
regelingen tot stand gebracht: de binnen en bovenplanse sloopbonusregeling voor
uitbreiding van bijgebouwen bij woningen, de daaraan gekoppelde sloopregeling voor
leegstaande schuren en de ‘Structuurvisie Woningsplitsing buitengebied’. Afgelopen jaar
hebben we de huidige instrumenten en regelingen (en de voormalige regeling ‘sloop
kleine landschapontsierende gebouwen buitengebied’) geëvalueerd. Dit om te kijken of
ze nog voldoen of mogelijk nog aangepast moeten worden, zodat ze beter bijdragen aan
sloop of hergebruik van leegstaande schuren.

Het functieveranderingsbeleid (Fuver)
Het functieveranderings(fuver)beleid is een regionaal afgestemd beleidsstuk uit 2006 dat
de provincie Gelderland indertijd formeel vaststelde als een afwijking van het Streekplan
Gelderland 2005. Ook de huidige Omgevingsverordening Gelderland verwijst nog steeds
naar de mogelijkheden voor functieverandering die in deze beleidsnota zijn opgenomen.
Met dit beleid voor functieverandering/hergebruik wilden de samenwerkende gemeenten
in de Achterhoek de volgende doelen bereiken:
 Behouden van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied en waar mogelijk die
kwaliteiten verder ontwikkelen. Dit betekent dat vooral rust, ruimte en groen
behouden en versterkt moeten worden.
 Impulsen geven aan nieuwe economische activiteiten, aan de agrarische sector, de
natuur, de recreatie en de woonfunctie van het landelijk gebied.
 Bijdragen aan doelstellingen vanuit het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
door met toepassing van maatwerk uitplaatsing van intensieve veehouderijen uit de
extensivering gebieden te stimuleren.
Het Fuver is op te delen in de volgende onderdelen:
 Fuver naar wonen (vanaf 2010 in Berkelland niet meer mogelijk);
 Fuver naar verblijfsrecreatie/toerisme;
 Fuver naar dagrecreatie/toerisme;
 Fuver naar zorg;
 Fuver naar opslag;
 Fuver naar overige nieuwe economische dragers.
Alle onderdelen van het Fuver hebben we geëvalueerd. Hierbij hebben we gekeken naar
welke Fuver-vorm het meest is gebruikt en welke het meest bijdraagt aan de
sloopopgave of hergebruik van leegstaande schuren in het buitengebied.
Kanttekening
Het is alleen mogelijk om een indicatie te geven van het aantal projecten. Dit komt mede
doordat er verschillende bestemmingsplannen zijn van de vier voormalige gemeenten. Er
zijn hierdoor verschillende planologische wegen om initiatieven mogelijk te maken. Soms
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bij rechte en soms met een bestemmingsplanherziening of -wijziging. Dit maakt het bijna
onmogelijk om alle projecten op een goede manier in beeld te krijgen of om een goede
vergelijking te maken over alle delen van het gemeentelijk grondgebied. Daarnaast is er
in het systeem/bij de archivering destijds geen aandacht geweest voor de optie om
naderhand een uitdraai te kunnen maken, zodat bijvoorbeeld niet met een snelle digitale
zoekactie kan worden nagegaan hoeveel recreatiewoningen er bijvoorbeeld zijn vergund.
De evaluatie is daarom gemaakt op basis van inschattingen.
Fuver naar wonen
Functieverandering naar wonen was ook beter bekend als de Rood voor Rood regeling.
De minimale eis was 750-1000 m² sloop voor één bouwkavel. Deze regeling is sinds eind
2010 niet meer mogelijk. In de nasleep van dit beleid zijn er nog enkele tientallen
aanvragen gedaan, die nog vielen onder de regeling. Deze zijn voor het grootste deel
destijds in behandeling genomen, hierdoor kon het voor komen dat ook na 2010 nog rood
voor roodkavels in de verkoop kwamen. Er zijn 20 tot 30 projecten vergund en er is
hiermee dus een behoorlijke bijdrage met minimaal 20.000 m² sloop geleverd aan het
verminderen van het aantal leegstaande schuren.
Fuver naar verblijfsrecreatie en toerisme
Er zijn de afgelopen 10-15 jaar ongeveer 30 vergunningen afgegeven voor
functieverandering naar verblijfsrecreatie in de vorm van bijvoorbeeld een
recreatiewoning, groepsaccommodatie en/of B&B. Hierbij gaat het vooral over hergebruik
van vrijkomende schuren en sloop is minimaal aan de orde geweest. Dit komt mede
doordat de sloopeis begint bij een invulling groter dan 350 m². In de meeste gevallen ligt
de oppervlakte van de te realiseren recreatiewoning/B&B tussen de 50 m² en 150 m², en
dan komt sloop niet in beeld.
We zien dat soms interessante initiatieven moeilijk tot niet te realiseren zijn, omdat ze
niet passend zijn binnen de bestaande bebouwing op het erf. Tegelijkertijd is het aan de
andere kant soms ook erg makkelijk om bestaande bebouwing te transformeren tot
verblijfsrecreatie. Vaak kan volstaan worden met een vergunningstraject en wordt er niet
getoetst of de aanvraag ook passend is vanuit toeristisch oogpunt en of het hiermee een
kwalitatieve meerwaarde oplevert voor de vrijetijdssector in Berkelland.
Fuver naar dagrecreatie en toerisme
Voor dagrecreatie zijn er minder vergunningen verleend. Dit zijn er rond de 5. Mogelijk
zijn er meer initiatieven ontstaan, maar bestemmingsplannen maken extensieve recreatie
vaak mogelijk binnen bepaalde bestemmingen en als er dan verder geen vergunning
voor nodig is, hebben wij ze ook niet in beeld. Bij dagrecreatie heeft niet veel sloop of
hergebruik plaatsgevonden. Dit komt doordat er meestal niet in een gebouw maar meer
op een terrein ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, denk hierbij aan het maisdoolhof
of het klimbos. Er zal dan eerder nog een klein gebouwtje voor nodig zijn, bijvoorbeeld
voor de opslag van spullen.
Fuver naar zorg
Er zijn ongeveer 5 vergunningen aangevraagd voor wat betreft functieverandering naar
zorg. We zien dat hier vooral sprake is van hergebruik van bestaande gebouwen en
schuren. Deze functieverandering is niet zozeer gericht op sloop, omdat het realiseren
van zorgfuncties in het regionaal opgestelde beleid was aangemerkt als speerpunt en in
verband daarmee geen sloopeis werd gesteld. We zien dat bepaalde factoren het lastig
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maken om (wonen met) zorg in het buitengebied mogelijk te maken. Zo moet er een
goede mix zijn van locatie, doelgroep en initiatiefnemer/investeerder. Vaak is er één
ervan een probleem. Er is hiervoor ook een behoorlijke omvang nodig; er moeten meer
dan 24 zorgeenheden zijn, om het rendabel te krijgen. Als er sprake van dagbesteding is,
spelen ook de verkeersbewegingen in het buitengebied mee. Een businesscase
rondkrijgen voor zorg is dan erg lastig. Er zijn veel opstallen nodig die op de beschikbare
locaties niet altijd voldoende zijn. De bestaande oppervlakte aan bebouwing is
uitgangspunt en deze kan dan benut worden voor nieuwe zorgeenheden.
Fuver naar opslag
Het is soms bij rechte al mogelijk om in bestaande bestemmingen deze verandering te
laten plaatsvinden. Hierdoor is het moeilijk aan te geven hoe vaak er functieverandering
naar opslag heeft plaatsgevonden afgelopen jaren. Binnen het fuver was hiervoor ook
geen sloopeis opgenomen.
Fuver naar overige nieuwe economische dragers
Het is hier ook lastig om exact aan te geven hoe vaak dit plaatsvindt. Zo zijn er enkele
situaties geweest waarbij bijvoorbeeld de agrarische bestemming op verzoek werd
omgezet in een bedrijfsbestemming. Daarnaast zijn soms kleine bedrijfjes gevestigd in
het buitengebied waarvan de ruimtelijke uitstraling zo gering is dat zij geen aanleiding
gaven tot een ruimtelijke procedure. Deze zijn dan ook niet geregistreerd als
functieverandering. Overigens hebben we gemerkt dat de sloopeis door eigenaren soms
werd gezien als een drempel. Men wilde wel een nieuwe functie geven aan een schuur
maar geen extra kosten maken om daarnaast ook nog te slopen volgens het
functieveranderingsbeleid. Ook bleek het soms lastig om een bestaand gebouw in te
zetten voor een nieuwe functie en kwam de vraag naar voren of vervangende nieuwbouw
ook mogelijk zou zijn (dat wil zeggen het vervangen van een bestaand gebouw door een
nieuw gebouw met eenzelfde uitstraling en in dezelfde maatvoeringen). Dit is onder het
Fuver niet mogelijk.
Conclusie
Zoals aangegeven hebben we sinds 2006 het beleidsplan ‘functies zoeken plaatsen
zoeken functies’ (Fuver). Daarin zijn ontwikkelmogelijkheden aangegeven voor wonen
(tot 2010), recreatie en toerisme, zorg, opslag, en overige economische dragers. Het
Fuver heeft ervoor gezorgd dat er op veel plekken niet ontwikkelmogelijkheden zijn
ontstaan in vrijkomende agrarische bebouwing. Het Fuver heeft vooral effect gehad op
de herontwikkeling en niet zozeer op sloop, behalve bij het Fuver naar wonen.
Wel merken we dat de voorwaarden bij Fuver soms knellend zijn voor nieuwe
ontwikkelingen. Zo is het de bedoeling dat transformatie vooral plaats vindt in de huidige
leegstaande bebouwing, terwijl soms nieuwbouw een betere optie is voor de nieuwe
functie en kan leiden tot een betere herinrichting van een erf.. Er zijn veel aanvragen
hiervoor geweest, maar zoals aangegeven staat het beleid dit niet toe. De kans om een
erf toekomstbestendig opnieuw in te richten wordt daarmee belemmerd.
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Regeling sloop kleine landschapsontsierende gebouwen
buitengebied (periode 2009-2014)
De subsidieregeling voor sloop kleine landschapsontsierende gebouwen in het
buitengebied liep van 2009 tot 2014. Doel van deze regeling was sloop van kleine
landschapontsierende gebouwen stimuleren door het verstrekken van sloopsubsidie.
Nevendoel was de aanleg van nieuwe natuur en landschap. Essentie van de regeling
was de sloop van kleinere leegstaande schuren (tot 500 m²) in het buitengebied in
combinatie met de aanleg van nieuwe natuur en landschap. 1m² slopen = 5m² natuur of
landschap aanleggen.
De subsidie bedroeg 75% van de werkelijke kosten van sloop (kosten sloop max. € 27,/m²) en € 2,- per m² natuur of landschap. Met deze regeling is op 18 verschillende
locaties 2.723 m2 kleine schuren gesloopt en is 31.995 m2 aan natuur en
landschapselementen aangelegd. De regeling was destijds mede mogelijk gemaakt door
provinciale subsidie.
Conclusie
Het was een goed lopende (provinciale) regeling, die vooral effect heeft gehad op de
sloop van kleine schuren in het buitengebied. Het budget was snel uitgeput. Een
belangrijke neveneffect is dat er meer nieuwe natuur en landschap is aangelegd in
Berkelland. Nadeel van de regeling is dat het een relatief dure subsidieregeling is
geweest.

Sloopbonusregeling bij woonbestemming
Bij her-nieuwbouw van bijgebouwen in het buitengebied mag van elke 2 m² die boven de
150 m² wordt gesloopt, op hetzelfde erf weer 1 m² teruggebouwd worden, bovenop de
‘bij recht’ toegestane 150 m². In essentie betekent dit dat de helft van wat er stond boven
de 150m² mag teruggebouwd worden. Het doel hiervan is reductie van de oppervlakte
vab’s waar geen vervolgfunctie voor is. Voor de eigenaar een stimulans om oude
bebouwing te slopen en het recht te behouden om de helft van de gesloopte oppervlakte
te mogen terugbouwen. De regeling is onderdeel van het voorontwerp bestemmingsplan
buitengebied 2020.
Eigenaren vinden dit niet altijd voldoende werkbaar. Men wil graag het recht houden om
de volledige oppervlakte die er stond ook terug te bouwen, maar dan mooier en beter
ingepast. Maar het ruimtelijk uitgangspunt is dat we als gemeente het erf van een
gestopte agrariër behandelen als een erf met een burgerwoning en daar mag in principe
niet meer dan 150 m² aan bijgebouwen aanwezig zijn.

Structuurvisie bovenplanse sloopbonus regeling (inclusief
subsidieregeling)
Bovenplanse sloopbonusregeling
Essentie van de structuurvisie bovenplanse sloopbonus regeling die in november 2017 is
vastgesteld: verhoging van de bijgebouwenoppervlakte bij woningen in het buitengebied
in combinatie met sloop elders of storting in het sloopfonds. Het is mogelijk om de
oppervlakte aan bijgebouwen van 150 m² 'bij recht' tot max. 300 m² te verhogen bij de
bestemming “Wonen”. Voorwaarde is dat voor elke toe te voegen m², op een locatie
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elders 4 m² wordt gesloopt (of een storting van € 50 per te bouwen m² wordt gedaan in
het sloopfonds). Daarnaast is er ruimte voor de verhoging van de oppervlakte van
solitaire (vergunde) veldschuren tot maximaal 100 m². Ook hier is voorwaarde dat voor
elke toe te voegen m², op een locatie elders 4 m² wordt gesloopt. Hoofddoel van deze
regeling is de sloop van vrijgekomen bebouwing elders in Berkelland en voor de eigenaar
de mogelijkheid voor het vergroten van de oppervlakte bijgebouwen of de oppervlakte
van een veldschuur.
Subsidieregeling
Als uitvloeisel van de structuurvisie bovenplanse sloopbonus regeling is een sloopfonds
opgericht, met een startkapitaal van de gemeenteraad. Daarna is dit fonds gevoed met
bijdragen van inwoners die extra willen bouwen en die kiezen voor storting in het fonds in
plaats van fysieke sloop. De subsidieregeling voor sloop van overtollige bebouwing in het
buitengebied die hieraan is gekoppeld, is in november 2017 gestart. Eigenaren die
vrijkomende agrarische gebouwen willen slopen en die niet (deels) terug willen bouwen,
kunnen per te slopen m² een subsidiebedrag van € 10,- met een max. van € 15.000,- per
locatie aanvragen. Op de slooplocatie moet ten minste 150m² gesloopt worden. Doel van
deze regeling is de sloop van de vab´s stimuleren door het verstrekken van sloopsubsidie.
In 2018 is voor 14.463 m² gesloopte vrijgekomen agrarische bebouwing subsidie
aangevraagd en €35.657 in het sloopfonds gestort.
In 2019 is voor 1.910 m² gesloopte vrijgekomen agrarische bebouwing subsidie
aangevraagd en €31.600 gestort in het sloopfonds.
In 2020 is voor 977m2 gesloopte vrijgekomen agrarische bebouwing subsidie
aangevraagd en €15.010 gestort in het sloopfonds.
Doordat gesubsidieerde sloop op erven met een agrarische bestemming vanaf 2019 niet
meer mogelijk was (omdat er binnen agrarische bestemming het recht is om op hetzelfde
erf weer te bouwen en we gesubsidieerde herbouw niet willen), is er vanaf 2019
beduidend minder subsidie aangevraagd voor te slopen vab’s.
Conclusie
Met uitzondering van het eerste jaar is in verhouding fors meer gestort in het sloopfonds
dan er als subsidie uit ging en is gesloopt. Gesignaleerd wordt dat met de huidige
regelingen het afkopen van de sloopverplichting door een storting in het fonds als
‘makkelijke’ optie wordt gezien. Dit komt voornamelijk omdat de bouwer en de sloper bij
daadwerkelijke sloop tot elkaar veroordeeld zijn, men op elkaar moet wachten en het
administratieve rompslomp geeft. Afkopen via het sloopfonds is dan makkelijker en
mogelijk ook financieel interessanter. Het is een mogelijkheid om als gemeente ook
andere(subsidie)regelingen te ontwikkelingen om sloop te bevorderen en deze te
koppelen aan de gelden uit het sloopfonds.

Structuurvisie woningsplitsing
De structuurvisie woningsplitsing biedt de mogelijkheid tot het toevoegen van een tweede
verblijfsobject (vbo) met woonfunctie in een bestaand woongebouw in het buitengebied.
Voorwaarde is o.a. sloop van 1.000 m² voormalige bedrijfsgebouwen in het buitengebied
of een storting van € 12.500,- in het gemeentelijk sloopfonds. Doel hiervan is dat
woningsplitsing hiermee direct of indirect een bijdrage levert aan de VAB-opgave.
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Conclusie
Deze regeling loopt sinds april 2020. Tot nu toe zijn er twee aanvragen tot
woningsplitsing (toevoegen van een vbo met woonfunctie) gerealiseerd en zitten er nog
een aantal in de pijplijn. Naast deze formele aanvragen stellen eigenaren regelmatig
vragen over het splitsen van een woning (toevoegen van een vbo met woonfunctie) maar
die leiden tot nu toe nog niet tot formele aanvragen.

Subsidieregeling sanering asbestdaken
In januari 2021 is de gemeentelijke subsidieregeling voor sanering van asbestdaken van
start gegaan. Deze loopt in 2021 en 2022.
Essentie van de subsidieregeling:
- De subsidie bedraagt per locatie € 4,50 per m² verwijderd asbestdak voor de
eerste 150 m² oppervlakte aan gebouwen.
- Is er op een locatie meer dan 150m² oppervlakte aan gebouw/gebouwen met
asbestdak aanwezig, dan bedraagt de subsidie voor de oppervlakte van meer
dan 150m² € 2,25 per m² verwijderd asbestdak.
Conclusie
Resultaten van deze regeling zijn nog niet beschikbaar. Wel zijn de eerste aanvragen
binnen. We verwachten dat deze regeling het aanvragen van sloopsubsidie (zie
‘subsidieregeling’ bij structuurvisie bovenplanse sloopbonus regeling) en daarmee de
sloop van vab’s stimuleert.

Erfcoaches en keukentafelgesprekken
Al enige jaren wordt er vanuit Berkelland actief gesproken met eigenaren van erven en
de agrarische sector. In het kader van het onderzoek van Hogenkamp, in opdracht van
de gemeente, zijn in 2018 veel eigenaren bezocht. Maar ook in het recent opgestarte
regiodealproject ’Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek’ (WATEA) worden door
erfadviseurs en erfbegeleiders de komende jaren naar verwachting veel (gratis)
keukentafelgesprekken gevoerd. Vanuit Berkelland richten we ons met name op de
eigenaren die in 2018 geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid voor een
gesprek en op de eigenaren van een asbestdak. Als in het keukentafelgesprek blijkt dat
er behoefte is aan ondersteuning voor een specifiek onderwerp dan zijn daarvoor
subsidiemogelijkheden in de vorm van een ‘adviesvoucher’.
Conclusie
De keukentafelgesprekken van de afgelopen jaren hebben een meerwaarde geboden bij
eigenaren om na te denken over hun toekomst en het erf. De gesprekken voorzagen
duidelijk in een behoefte en we hebben veel eigenaren daarna verder kunnen helpen met
specifieke begeleiding of ondersteuning. Daarom is er ook besloten om deel te nemen
aan het regiodealproject WATEA.
Vanuit de doelgroep ‘eigenaren van een asbestdak’ verwachten we dat de gratis
keukentafelgesprekken, in combinatie met adviesvouchers en de andere gemeentelijke
subsidies, een stimulans zijn om het asbestdak te verwijderen.
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Knelpunten en kansen
We merken dat leegstaande agrarische bebouwing zonder nieuwe functie vaak lang leeg
blijft staan voordat een eigenaar over gaat tot sloop. Dit kan met financiële, tactische,
emotionele en sociale aspecten te maken hebben. Ook sluiten de bestaande regelingen
en instrumenten mogelijk onvoldoende aan bij de behoefte van inwoners. In de afgelopen
periode hebben we hier al veel inzicht in gekregen, bijvoorbeeld vanuit de
keukentafelgesprekken, kavelruilgesprekken, gesprekken met verschillende stakeholders
(waaronder LTO en Rabobank) en een VAB-bijeenkomst in januari 2020. Daarnaast
hebben we in het najaar van 2020 een avond met belanghebbenden en een avond met
de raad gehad over vrijkomende agrarische bebouwing. Er kwamen een aantal
interessante knelpunten en kansen naar voren om leegstaande schuren aan te pakken.

Knelpunten
De drempels om leegstaande schuren te herontwikkelen of te slopen zijn
geïnventariseerd in een bijeenkomst met belanghebbenden in januari 2020, in een
gesprek met gemeenteraadsleden in november 2020 en in gesprekken met een aantal
experts en belanghebbenden binnen de gemeente in oktober 2020. In deze gesprekken
kwamen drie belangrijke drempels naar voren:
Emotionele binding
Veel agrariërs die stoppen hebben vanuit hun familie een lange historie met het agrarisch
bedrijf. Het is een grote drempel om afstand te doen van deze schuren, vaak ook in
combinatie met het afstand doen van de agrarische bestemming. Ze zijn bang om
eventueel het bouwrecht te verliezen als er gesloopt wordt.
Daarnaast blijkt dat aan oudere gebouwen die economisch afgeschreven zijn een hoge
(emotionele) waarde wordt toegekend door de eigenaren, in de trant van “het gebouw is
toch nog goed en we gebruiken de vierkante meters toch?”. In het verleden zat het
pensioen van de eigenaar ook vaak in de stenen, men dacht de locatie later te kunnen
verkopen aan een andere agrariër.
Onbekendheid
Een ander belangrijk aspect dat terugkomt is de onbekendheid bij inwoners over de
regelingen bij de gemeente. Welke mogelijkheden zijn er voor herontwikkelingen of
sloop? Er heersen veel vragen als: wat kunnen wij, wat mogen wij, wat houdt dat in, hoe
moeten we het aanpakken? Door deze onduidelijkheid komen inwoners vaak niet in
beweging of stoppen ze, omdat ze het niet goed kunnen overzien. Daarbij kost
functieverandering ook veel tijd, door de te volgen procedures. Dit levert ook een drempel
op.
Kosten
Verder is een veelgenoemde drempel de kosten die aan sloop zijn verbonden. Slopen
kost nu eenmaal geld, helemaal als er asbest op de daken ligt, en wat je sloopt krijg je
niet meer terug. Daarnaast zijn een aantal agrariërs wel praktisch gestopt, maar nog niet
officieel. Het afrekenen met de fiscus (stakingswinst) is vaak een drempel en de
sloopkosten van gebouwen komt daar dan nog bij. Daarnaast heeft het slopen van
voormalige agrarische gebouwen soms negatieve fiscale gevolgen. Er leeft ook het idee
dat de gebouwen nog waarde hebben. Wanneer een herontwikkeling van een locatie
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mogelijk is, dan hebben de leegstaande gebouwen wellicht ook een economische
waarde. Zolang hier geen duidelijkheid over bestaat zal er door eigenaren gewacht
worden met het slopen van oude gebouwen. Eigenaren zijn soms ook terughoudend om
te slopen omdat zij vrezen dat ze daardoor opties verliezen. Soms geven zij aan dat ze
wachten op ‘de beste regeling’.

Kansen
Tijdens de verschillende bijeenkomsten is vooral stilgestaan bij de kansen die er zijn om
leegstaande (agrarische) schuren te herontwikkelen of te slopen. Hieruit kwamen allerlei
interessante ideeën naar voren. Deze ideeën zijn mede een basis voor het doen van
voorstellen over nieuw instrumentarium.
Bedrijfsmatig
Allerlei bedrijfsmatige mogelijkheden voor de herontwikkeling van agrarische bebouwing
kwamen naar voren. Denk hierbij aan nieuwe agrarische verdienmodellen zoals
wijnbouw, verticale landbouw of water. Maar ook aan ruimte voor startende ondernemers
(start-ups), uitbreiding van zorgboerderijen, kantoren, kunst (galerie, kunstzaak, oldtimers
etc.), bed en breakfast, of kinderopvang. Veel van deze mogelijkheden kunnen nu al via
het fuver-beleid worden ingevuld.
Wonen
De transformatie of sloop van schuren voor woningbouw kwam ook aan bod tijdens de
gesprekken. Niet standaard werd tijdens deze gesprekken de oude ‘Rood voor Rood’regeling aangehaald. Daarbij werd ook gewezen op mogelijkheden die dit kan bieden om
bijvoorbeeld jongeren in het buitengebied te houden. Inwoners waren af en toe ook wel
wat huiverig om op deze manier weer nieuwe woningbouw toe staan in het buitengebied.
Vooral als dit (gevoelsmatig) de agrarische bedrijfsvoering in de buurt belemmert. Ook
werd een ‘Rood voor Rood’-regeling variant genoemd, waarbij de te bouwen woning
wordt opgericht in de nabijgelegen woonkern en niet in het buitengebied.
Natuur en landschap
In de gesprekken kwamen ook de kansen naar voren om schuren te transformeren of te
slopen in combinatie met versterking van de natuur en het landschap. Voor wat betreft de
transformatie en sloop van schuren kwamen er meerdere suggesties waaronder een
vogelhotel door schuren te openen, een bijen oase met fruitbomen op het erf en een
bijdrage om erven in te planten met bomen en overige regelingen voor groene aanplant
bij sloop van gebouwen.
Energie voorzieningen
Er werden ook ideeën geopperd om meer te doen met groene energievoorzieningen op
het erf om daar ook aan te verdienen. Denk daarbij aan een zonnepark of kleine
windmolens op het erf op de plaats van een schuur (zon op erf concept) of aan het
zonvarkens concept. Bij dat laatste worden alle oude gebouwen gesloopt en een nieuwe
stal met zonnepanelen neergezet voor maximaal 50 varkens.
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Procedureel / financieel
In de gesprekken werd ook veel gesproken over de procedurele en financiële kant van
het verhaal. Waarbij er in essentie aangegeven werd dat het belangrijk is om regels niet
te moeilijk te maken, anders wordt de drempel te hoog. Ook werd er aangegeven dat een
financiële prikkel om te slopen helpt, zoals de asbest subsidie. Daarnaast kwam naar
voren dat inwoners soms wel willen afbreken, maar nog niet weten wat ze terug willen
bouwen. Sloop met daarbij geen directe verplichting tot bouwen/behoud van de rechten
zou daarin helpend zijn.
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Nieuwe instrumenten en regelingen
De analyse van het huidige instrumentarium en de gesprekken die we hebben gevoerd
met externen en de raad hebben ons veel input gegeven voor nieuwe regelingen,
waarmee we sloop of herontwikkeling kunnen stimuleren. Dit met als doel om verdere
verpaupering door leegstaande (agrarische) bebouwing te voorkomen en het
Berkellandse platteland aantrekkelijk te houden voor inwoners, ondernemers en
bezoekers.
We zien uit de analyse en gesprekken dat er behoefte is aan nieuwe
ontwikkelmogelijkheden op het platteland, waarbij ook aandacht is voor de ruimtelijke
kwaliteit van het erf en de omgeving en de bestaande functies zoals de agrarische
sector. Er is ook belang bij een duidelijk en eenduidig instrumentarium, waarbij er
integraal gekeken wordt naar nieuwe initiatieven en er ruimte is voor maatwerk.

Doorgaan huidige (succesvolle) regelingen
Op basis van de analyse van de huidige regelingen is het voorstel om met de volgende
regelingen door te gaan:
1. Erfcoaches en keukentafelgesprekken (nu via Watea)
2. Bovenplanse sloopbonusregeling met Sloopsubsidieregeling overtollige
bebouwing
3. Sloopbonusregeling op het erf (binnenplanse sloopbonusregeling)
4. Subsidieregeling sanering asbestdaken
5. Structuurvisie woningsplitsing
De keukentafelgesprekken en aansluitend de mogelijkheid voor een begeleidings/ondersteuningstraject zijn van meerwaarde voor erfeigenaren om na te denken over de
transformatie van het erf en daarbij de herontwikkelingen of sloop van hun schuren. De
structuurvisie woningsplitsing en de subsidieregeling sanering asbestdaken lopen nog te
kort om hier echt uitspraken over te doen. De sloopbonusregelingen werken stimulerend
voor sloop en herinrichting van het erf.

Toevoegen nieuwe regelingen
We hebben gemerkt dat de bovenstaande regelingen nog onvoldoende effect hebben om
een substantiële bijdrage te leveren aan sloop of herontwikkeling van leegstaande
(agrarische) bebouwing in Berkelland. We stellen daarom voor de volgende nieuwe
regelingen te ontwikkelen:

1. Sloopvoucher-regeling
Als er voor ontwikkelruimte sloop van vrijkomende (agrarische) bebouwing als
tegenprestatie nodig is en er geen sloop mogelijk is op het eigen erf, dan hebben wij daar
op dit moment al het sloopfonds voor. Een nadeel van het sloopfonds is dat er bij
ontwikkelingen bijna alleen (een vast bedrag per vierkante meter) gestort wordt en er niet
direct gesloopt wordt. Er mag op locaties elders dan het eigen erf gesloopt worden, maar
we zien dat het storten in een sloopfonds voor initiatiefnemers vaak de beste oplossing
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biedt. Vaak omdat het zoeken is naar sloopmeters, maar mogelijk ook omdat storten in
het sloopfonds het snelst en goedkoopst is. Terwijl het mooiste resultaat toch is dat er
ook daadwerkelijk gesloopt wordt en niet alleen het sloopfonds wordt gevuld. En dat de
markt zelf kan bepalen wat de waarde van de te slopen vierkante meters is.
Om hiervoor te zorgen is het idee een sloopvoucher-regeling op te zetten. Bij de
(voorgenomen) sloop van een schuur cq bij een ontwikkeling waarbij sloopcompensatie
nodig is, kan een sloopvoucher aangevraagd cq ingeleverd worden. De voucher is
verhandelbaar en de waarde van de voucher wordt uitgedrukt in te slopen vierkante
meters (en heeft dus niet direct een financiële waarde). Dit product werkt in andere
gemeenten in Overijssel goed. Dit wel in combinatie met het als gemeente aanbieden
van ontwikkelmogelijkheden waarvoor sloopcompensatie ingebracht moet worden.
Voordeel hierbij is dus dat er bij een ontwikkeling op een locatie, op dezelfde of een
andere plek ook daadwerkelijk vrijkomende (agrarische) bebouwing wordt gesloopt.
Doelstelling
- Vraag en aanbod van te slopen schuren eenvoudiger en sneller bij elkaar
brengen.
- Ontwikkelende partij de mogelijkheid bieden om keuze voor te slopen schuur/de
prijs die ervoor betaald wordt zelf in de hand te houden, waardoor
herontwikkeling (en sloop) versneld wordt.
- Een laagdrempelig systeem waarbij eigenaren worden gestimuleerd tot
(voornemen tot) sloop, zonder dat de ‘rechten’ verloren gaan.
Hoe werkt het?
Inzet sloopvouchers
In ruil voor de (voorgenomen) sloop van voormalige agrarische gebouwen wordt door de
gemeente een verhandelbare voucher uitgereikt aan de eigenaar van de schuur die
gesloopt is/wordt. Op de voucher staat hoeveel vierkante meter er op de betreffende
locatie gesloopt is/wordt. De voucher wordt aangevraagd door de eigenaar van de schuur
en is het bewijs van (een voornemen tot) het slopen van een agrarisch gebouw.
De voucher is aan te vragen voor de sloop van voormalige agrarische gebouwen zoals
schuren en toren- of mestsilo’s, en bijvoorbeeld op bedrijven die willen ontmengen
(stoppen met intensieve tak en doorgaan met grondgebonden bedrijf). Ook zal er
gekeken worden of de voucher ingezet kan worden voor het overige vastgoed in het
buitengebied.
De voucher kan eenmalig of in delen worden ‘verzilverd’ en heeft een geldigheidsduur
van 10 jaar. De vouchers zijn verhandelbaar: ze kunnen op de slooplocatie worden
ingezet, of worden verkocht ten behoeve van een ruimtelijke ontwikkeling elders binnen
de gemeente waar een sloopcompensatie benodigd is.
Stimuleren van sloop
Deze ‘sloopvouchers’ bieden een oplossing voor het stimuleren van het slopen van
voormalige agrarische bebouwing in Berkelland waar de eigenaar (op termijn) wel wil
slopen, maar (nog) geen initiatief voor (eigen) herontwikkeling ziet. Ook zet het aan tot
nadenken over sloop; door de voucher aan te vragen zet een eigenaar een voorzichtige
eerste stap, maar zit nergens aan vast. Op het moment dat zich bij de eigenaar van de
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voucher een partij meldt die interesse heeft in de te slopen vierkante meters, bekijkt deze
of er een match te maken is en er op dat moment aan toe is om de schuur te slopen.
Nadat het aangepaste bestemmingsplan voor de slooplocatie in werking is getreden,
moet vervolgens de schuur gesloopt zijn.
Passende bestemming
Uitgangspunt van de sloopvoucherregeling is dat er een passende bestemming op de
slooplocatie wordt gelegd zodat na sloop, herbouw van de gesloopte schuren niet meer
mogelijk is. Wat een passende bestemming is, wordt vastgelegd in de sloopvoucher.
Uitgangspunt is dat, als dit nog van toepassing is, het agrarisch bedrijf wordt beëindigd
en de agrarische bestemming wordt gewijzigd in een woonbestemming (bij ontmenging
gelden andere eisen en zijn er andere mogelijkheden om herbouw van de gesloopte
schuren te voorkomen). Overwogen kan worden om op kosten van de gemeente jaarlijks
een ‘veegplan’ in procedure te brengen waarin de bestemmingsaanpassing van alle
slooplocaties in één keer geregeld wordt. Hiermee wordt voorkomen dat de kosten van
de bestemmingsplanprocedure een drempel zijn voor initiatiefnemers.
Rol gemeente
De lijst met afgegeven sloopvouchers (met daarbij contactgegevens van de eigenaar van
de voucher) is bij de gemeente zonder kosten op te vragen door elke partij die op zoek is
naar te slopen vierkante meters. Hierdoor komen vraag en aanbod veel sneller dan nu en
laagdrempelig bij elkaar. En daarnaast heeft de vragende partij de mogelijkheid om de
best passende aanbieder van schuren te zoeken. Dit maakt de slagingskans van de
ontwikkeling groter en leidt tot directe sloop. De gemeente faciliteert zoals gezegd de
initiatiefnemers door afgifte van vouchers en verstrekken van de lijst met sloopvouchers
en eventueel een ‘veegplan’ en monitort de vraag en het aanbod van
sloopmeters/vouchers. Aandachtspunt is dat het extra ambtelijke ureninzet kost.
Aandachtspunten
Een van de aandachtspunten bij de uitwerking van een sloopvoucher-regeling is de
financiële relatie met ons sloopfonds. Voorkomen moet worden dat het sloopfonds (lees:
het bedrag waarvoor fysieke sloop afgekocht kan worden) bepalend is voor de
marktwaarde van de vouchers. En dat daardoor mogelijk het sloopvoucher-systeem niet
gaat werken. Daarnaast zal ook gekeken moeten worden naar de juridische borging,
zodat bijvoorbeeld geregeld wordt dat de schuren ook daadwerkelijk gesloopt worden.
Planning
Doelstelling is om eerste kwartaal 2022 de sloopvoucher-regeling in de gemeenteraad te
brengen. Gezien ook de voorgestelde andere regelingen is het ambitieus en zal er
wanneer meer bekend is over de planning van de diverse regelingen hierover
gecommuniceerd worden.
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2. Subsidieregeling sloop landschapsontsierende
gebouwen voor groen
Een van de kansen die veel in gesprekken naar voren kwam is de koppeling van sloop
met het versterken van de natuur en landschap in Berkelland. Gezien ook het succes van
de subsidieregeling sloop landschapsontsierende gebouwen, die liep in de periode 20092014, is daarom het voorstel om deze subsidieregeling nieuw leven in te blazen.
Doelstelling
Stimuleren van het slopen van kleine landschapsontsierende gebouwen (denkrichting is
<500 m²) door het verstrekken van een sloopsubsidie en tegelijkertijd versterken van
natuur en landschap in Berkelland. Essentie van de sloopregeling is dat de erfeigenaar
1m² sloopt en daarvoor 5m² natuur of landschap aanlegt. Zo neemt het oppervlakte
verstening af ten gunste van natuur en landschap en wordt er geïnvesteerd in
bijvoorbeeld klimaatadaptatie en de aantrekkelijkheid van Berkelland.
Subsidieregeling
Een denkrichting is dat de subsidie 50% van de werkelijke kosten van sloop gaat
bedragen (kosten sloop max € 25,- /m²) en daarnaast een subsidie voor € 2,- per m²
natuur of landschap. De subsidie mag dan niet gecombineerd worden met de
sloopbonusregeling of de landschapssubsidie, maar wel met de asbestsubsidieregeling.
Financieel
Op dit moment wordt het sloopfonds gebruikt voor de sloopsubsidieregeling. Er wordt
momenteel niet veel gebruik gemaakt van de sloopbonusregeling. Het voorstel is daarom
om het sloopfonds ook te gebruiken voor de subsidieregeling sloop
landschapsontsierende gebouwen voor groen.
Aandachtspunten
Er zal nagedacht moeten worden hoe gecontroleerd wordt dat ook daadwerkelijk natuur
en landschap wordt aangelegd en dat deze ook beheerd wordt. Het idee is om dit op te
vangen door aanvragers samen met bijvoorbeeld de VAN een inrichtings- en beheerplan
te laten opstellen. Daarnaast kan het zo een groot succes worden dat het sloopfonds
uitgeput raakt. Dit zal goed gemonitord moeten worden, zodat de raad op tijd kan
beslissen tot voortzetting of het stoppen van de subsidieregeling. Daarnaast is het
belangrijk dat de regeling ten opzichte van de sloopsubsidie (onderdeel van de
bovenplanse sloopbonus regeling) een (financiële) plus biedt, waardoor deze interessant
wordt voor eigenaren.
Planning
Doelstelling is om deze regeling eerste kwartaal 2022 in de gemeenteraad te brengen.
Gezien ook de voorgestelde andere regelingen is het ambitieus en zal er wanneer meer
bekend is over de planning van de diverse regelingen hierover gecommuniceerd worden.
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3. Rood voor Rood 2.0
Specifiek voor wonen is er op dit moment geen ruimte binnen het
functieveranderingsbeleid. Wel is er een behoefte aan het wonen op het platteland.
Zowel van binnen als van buiten Berkelland willen mensen buiten de stedelijke omgeving
wonen. Dat gaat enerzijds om de vestigers die zoeken naar rust en ruimte, anderzijds
ook om gezinnen en starters vanuit de gemeente die buiten het dorp willen wonen.
Op dit moment is er binnen het woonbeleid alleen incidenteel ruimte voor nieuwe
woning(en) in het buitengebied om een ruimtelijk knelpunt op te lossen of een unieke
kans te benutten. We stellen voor om, onder voorwaarden, weer wat meer ruimte te
bieden voor bijvoorbeeld vrijstaande kavels of meerdere wooneenheden op het erf
(bijvoorbeeld knooperf of starterswoningen). Versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het
buitengebied door o.a. sloop van vrijkomende (agrarische) bebouwing is hiervoor een
belangrijke randvoorwaarde.
Doelstelling
Doelstelling van Rood voor Rood 2.0 is in essentie het slopen van vrijkomende
(agrarische) gebouwen in ruil voor woningbouw. Daarbij moet aandacht worden besteed
aan de landschappelijke inpassing van het erf volgens de regionaal opgestelde nota
‘Achterhoekse erven veranderen, Kadernota ruimtelijke kwaliteit’ uit 2008. Ook moet er
ruimte zijn voor meerdere (kleine) wooneenheden op een erf, zonder dat dat per se moet
gebeuren in de vorm van vrijstaande woningen/kavels.
Denkrichting invulling kaders:
- Het moet voldoen aan de volkshuisvestelijke woonbehoefte.
- Er geldt een minimum sloopoppervlakte van 1.000m² voor 1 woning (of
bouwkavel) van maximaal 1000m³. Waarbij voor schuren met asbest gedacht
wordt aan minder sloopoppervlakte (bijv 850 m²), om sloop hiervan te
bevorderen. Ook zal er gekeken worden naar eventueel minder sloopoppervlakte
voor kleine wooneenheden voor bijvoorbeeld de doelgroep starters.
- De bouw van een nieuwe woning vindt plaats op een bestaand erf waar al een
woning (verblijfsobject met een woonfunctie) aanwezig moet zijn. Dit om te
voorkomen dat het buitengebied ´dichtslibt´ met woningen op nieuwe erven. Dit
gaat ten koste van het groene karakter van het buitengebied.
- Het overgrote deel van de oppervlakte die minimaal gesloopt moet worden, vindt
plaats op de locatie waar de nieuwe woning wordt gerealiseerd.
- Er is maatwerk mogelijk voor (innovatieve) concepten, waarbij het samenwonen
op het erf centraal staat en dat past binnen de volkshuisvestelijke woonbehoefte.
- Ruimte voor een nog vast te stellen maximaal aantal transformaties naar wonen.
Dit wordt aangegeven in de jaarlijkse herijkte woningbouwopgave van Berkelland.
- Er moeten aanvullende investeringen gedaan worden ten behoeve van de
inpassing van het erf, landschap, ecologie en biodiversiteit. Hierbij is de locatie
en het omliggend gebied leidend en dient de nota ‘Achterhoekse erven
veranderen. Kadernota ruimtelijke kwaliteit’ als inspiratie- en als
beoordelingsdocument voor het ontwerp.
- De bedrijfsvoering van omliggende agrarische bedrijven wordt niet belemmerd.
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Zoals aangegeven zijn bovenstaande kaders een eerste denkrichting om het Rood voor
Rood 2.0 vorm te geven. Daarbij komen nog andere kaders ter sprake zoals aantal m²
bijgebouwen en het erfinrichtingsplan. De uitwerking hiervan zal plaatsvinden tijdens het
schrijven van Rood voor Rood 2.0.
Rood voor Rood 2.0. Light
Er zal gelijktijdig met het nieuwe Rood voor Rood gekeken worden naar een light-variant:
op een erf met een woongebouw waarin nu twee (of meer) ‘vbo’s met woonfunctie’ zitten,
kan één (of meer) van de ‘vbo’s met woonfunctie’ uitgeplaatst worden in de vorm van een
vrijstaand ‘vbo met woonfunctie’ (vrijstaande woning). Na toepassing van Rood voor
Rood light staat er op het betreffende erf dus één al bestaand woongebouw en ontstaat
er (maximaal) één nieuw woongebouw. Het totaal aantal ‘vbo’s met woonfunctie’ op het
erf blijft gelijk. Ook aan deze variant zullen eisen zoals bovenstaande denkrichting
worden gekoppeld, waaronder de sloop van een nader te bepalen oppervlakte aan
vrijkomende agrarische bebouwing.
Planning
Doelstelling is om het Rood voor Rood 2.0 in het eerste kwartaal van 2022 ter inzage ter
leggen. Dit is ambitieus en afhankelijk van welke procedure het beste passend is.

Herijking Regelingen
1. Functieveranderingsbeleid
Zoals aangegeven passen we sinds 2006 het beleid uit de provinciaal vastgestelde nota
‘functies zoeken plaatsen zoeken functies’ (Fuver) toe. Daarin zijn
ontwikkelmogelijkheden aangegeven voor wonen (tot 2010), recreatie en toerisme, zorg,
opslag, en overige economische dragers. We merken dat de voorwaarden bij Fuver soms
knellend zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Zo is het de bedoeling dat transformatie vooral
plaats vindt in de huidige leegstaande bebouwing, terwijl soms nieuwbouw een betere
optie is voor de nieuwe functie. De kans om een erf toekomstbestendig opnieuw in te
richten wordt daarmee beperkt. Vijftien jaar na de start van Fuver is daarom het voorstel
om in 2021/2022 het Fuver te gaan herijken en vernieuwen.
Doelstelling
Doelstelling van het beleidskader is er uiteindelijk door nieuwe ontwikkelmogelijkheden
ervoor te zorgen dat vrijkomende (agrarische) bebouwing ook daadwerkelijk wordt
gesloopt of getransformeerd en erven toekomstbestendig worden.
Denkrichting invulling beleidskader
Een beleidskader dat:
- Ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen op een voormalig agrarisch erf (zoals
wonen, recreatie en toerisme, zorg en andere economische activiteiten).
- Bijdraagt aan de vab-opgave door een minimale sloopverplichting in te stellen.
- Bijdraagt aan het behoud en de versterking van de ruimtelijke kwaliteiten van het
erf en het buitengebied.
- Een goede balans is tussen het belang van de eigenaar en het maatschappelijk
belang.
- Duidelijk, eenduidig en overzichtelijk is en prettig leest.
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Per thema (zoals wonen, recreatie, zorg, economische dragers (zoals energie))
een set aan basis criteria voor ontwikkelruimte vaststelt. (Een aantal van deze
criteria liggen al in regelingen vast zoals bijvoorbeeld wonen en zorg).
Een koppeling zoekt met het voormalige landgoederenbeleid. Hierbij kan gedacht
worden dat als op een bestaand erf waar al een woning aanwezig is, niet genoeg
kan worden gesloopt, je bij aanleg van bijvoorbeeld 5-10ha nieuwe natuur in
aanmerking kunt komen voor in die natuur passende woningbouw.
Ook aandacht besteedt aan de cultuurhistorische landgoederen en de
mogelijkheden voor functieveranderingen daar om zo bij te dragen aan de
instandhouding van deze landgoederen.

Planning
Doelstelling is om de herijking van het functieveranderingsbeleid te laten plaatsvinden in
2022. Het zal tijd kosten om samen met inwoners, ondernemers, raad en andere
belanghebbenden het functieveranderingsbeleid te herijken. Daarnaast zal er ook overleg
met de provincie Gelderland moeten plaatsvinden, vanwege de verankering van het
huidige fuver-beleid in de omgevingsverordening.
We gaan er op dit moment vanuit dat aan het eind van 2022 een ontwerp herijking ter
inzage kan liggen. Het proces van het bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2020 is
ook van invloed op de planning omdat dat is gebaseerd op het geldende beleid. De
herijking zal formeel zijn beslag krijgen nadat dat bestemmingsplan voor het buitengebied
door de gemeenteraad is vastgesteld.

2. Subsidieregeling voor overig vastgoed
De bovenplanse sloopbonusregeling, met daarbij de “subsidieregeling sloop overtollige
bebouwing buitengebied” geeft een extra stimulans om schuren te slopen en brengt
hiermee een meerwaarde in de aanpak van vrijkomende (agrarische) gebouwen. We
zien wel dat de afgelopen jaren de aanvragen langzaam afnemen. Dit komt mede
doordat gesubsidieerde sloop op erven met een agrarische bestemming vanaf 2019 niet
meer mogelijk is. Dit is destijds bepaald om te voorkomen dat er op hetzelfde bouwvlak
weer nieuw gebouwd zou worden.
De subsidieregeling is nu alleen voor woonbestemmingen (of locaties die na sloop een
woonbestemming krijgen). We zien tegelijkertijd dat er ook veel vastgoed met andere
bestemmingen in het buitengebied staat. We horen daarbij ook signalen dat hier
meerdere objecten van leegstaan. Daarom is bij de analyse van de vab ook een nader
onderzoek gedaan naar de hoeveelheid overige objecten. Een aantal databronnen zijn
gekoppeld en hieruit zijn 262 adressen gekomen. Het gaat dan bij voorbeeld over
solitaire gebouwen voor verenigingen/scouting, nutsvoorzieningen, industrie, kantoren,
gezondheidsgebouwen etc. Het zijn geen vab’s maar toch heeft het hier raakvlakken
mee. Voor de sloop hiervan is de subsidieregeling nog niet mogelijk, omdat er vaak geen
sprake is van een woonbestemming. Om ruimte te bieden dat ook de sloop van het
overige vastgoed wordt gestimuleerd en gebruik kan maken van de subsidieregeling is
het volgende voorstel:
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Doelstelling
De subsidieregeling sloop overtollige bebouwing verruimen zodat het ook het overige
vastgoed gebruik kan maken van deze subsidieregeling.
Planning
Aanpassing van de subsidieregeling in tweede helft van 2021 en deze eind 2021 in de
gemeenteraad brengen.
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Communicatie
De toename van het aantal vrijgekomen (agrarische) gebouwen maakt dat communicatie
over dit thema op korte termijn van belang is. De afgelopen jaren is daarnaast gebleken
dat niet iedereen goed op de hoogte was van de mogelijkheden of daarover de juiste
informatie niet altijd kon vinden. Hier gaan we mee aan de slag. Ten slotte dient
verbinding te worden gemaakt met thema’s als ondermijning, leegstand, asbest en
leefbaarheid op het platteland.
Informeren, instrueren, motiveren en overtuigen
Net als in het plan van aanpak voor asbestsanering, zetten we ook hier in op vier sporen:
1) Informeren: Hierbij gaat het met name om het informeren van de mogelijkheden /
regelingen die de gemeente heeft en gaat ontwikkelen.
2) Instrueren: We willen inwoners handelingsperspectief bieden. Met als centrale vraag:
Wat kan ik doen als ik een leegstaande schuur heb?
3) Motiveren: We willen inwoners motiveren over het vraagstuk na te denken. Want wat
zijn de voor- en nadelen van een leegstaande schuur? Welke kansen biedt het, maar ook
welke risico’s zijn er? En wat zijn de financiële gevolgen van het verwijderen van een
leegstaande schuur of laten staan?
4) Overtuigen: Het is aan eigenaren om een keuze te maken wat ze met hun leegstaande
schuur willen doen. Wel willen we ze ervan overtuigen dat het goed is hier over na te
denken.
Doelgroepen
Er zijn een aantal doelgroepen te onderscheiden die van belang zijn in de communicatie:
- Eigenaren van vrijgekomen (agrarische) gebouwen
Voor hen is de informatie over de regelingen die we (gaan) bieden het meest van
belang. Op diverse manieren gaan we proberen specifiek met deze groep te
communiceren.
- Inwoners
De groep eigenaren met een leegstaande schuur is groot en niet volledig bij ons
in beeld. Daarom willen we ook in het algemeen richting inwoners communiceren.
Daarnaast hopen we dat dit een gespreksonderwerp wordt in Berkelland,
waardoor inwoners elkaar kunnen motiveren hierover na te denken.
- Erfbetreders
Veel leegstaande schuren zijn op (voormalige) agrarische erven te vinden. We
geven erfbetreders informatie die ze mee kunnen nemen in hun adviezen aan
eigenaren van leegstaande schuren. Wanneer bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf
stopt, is het goed direct te weten wat de mogelijkheden zijn.
Communicatiemiddelen
We zetten diverse communicatiemiddelen in om inwoners en eigenaren van leegstaande
schuren te informeren, instrueren, motiveren en overtuigen. Daarbij kan gedacht worden
aan artikelen, filmpjes, foto’s, brieven, posters, flyers etc. Ook gebruiken we daarvoor
diverse communicatiekanalen. Zowel onze eigen kanalen, zoals de website, social media
en BerkelBericht. Maar we kijken ook of we externe kanalen kunnen inzetten. In de
uitvoering wordt dit concreet vorm gegeven, passend bij de stappen die op dat moment
gezet worden.
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1 Bijlage 2 Persbericht Nieuwe mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwing

Persbericht
11 mei 2021

Nieuwe mogelijkheden voor vrijkomende
agrarische bebouwing
Het leefbaar houden van het platteland in Berkelland is een belangrijk
aandachtspunt voor de gemeente. Het aantal agrarische bedrijven neemt de
komende jaren verder af. Voor de schuren die leeg komen te staan, is vaak geen
nieuwe functie. Het college van B&W heeft een plan van aanpak gemaakt hoe om te
gaan met de vrijkomende agrarische bebouwing. De commissie ruimte van de
gemeenteraad bespreekt het plan op 9 juni 2021.

Uit prognoses komt naar voren dat in Berkelland tot 2030 meer dan 300.000 m² aan
agrarische bebouwing vrijkomt. Berkelland behoort daarmee tot de gemeenten met de
grootste oppervlakte aan vrijkomende agrarische bebouwing in Nederland.
Wethouder Maikel van der Neut: “Met het plan van aanpak hebben we in beeld gebracht
hoe groot de opgave is. Ook hebben we gekeken wat we nu al doen om hier goed mee
om te gaan. Tot slot doen we nieuwe voorstellen voor regelingen en instrumenten voor
hergebruik of sloop van leegstaande schuren. We hopen met het plan ondermijning,
verpaupering en gezondheidsschade (door asbest) op ons platteland tegen te gaan. Dat
zorgt voor een aantrekkelijk platteland voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers.”

In het plan van aanpak worden drie nieuwe instrumenten voorgesteld:
 Een sloopvoucherregeling: Eigenaren krijgen een verhandelbare voucher in ruil
voor de (voorgenomen) sloop van voormalige agrarische gebouwen. Deze
voucher kan ingezet worden op de slooplocatie of elders. Als de voucher wordt
gebruikt, moet de locatie ook gesloopt worden.
 Subsidie voor de sloop van landschapsontsierende gebouwen: Deze subsidie is
bedoeld voor kleinere gebouwen die het landschap ontsieren en tegelijkertijd voor
versterking van natuur en landschap. In de plaats van de gebouwen wordt natuur
aangelegd. Inwoners kunnen subsidie aanvragen. Voor een deel van de
sloopkosten en voor de aanleg van nieuwe natuur.
 Rood voor Rood 2.0: Er is vraag naar wonen op het platteland. Met deze regeling
komt er op een aantal plekken ruimte om op bestaande erven van slooplocaties
woningbouw toe te staan.
Daarnaast is het voorstel om het al bestaande functieveranderingsbeleid te herijken. Doel
hiervan is om meer ruimte te bieden voor ontwikkelingen op een voormalig agrarisch erf.
De nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan het behoud en versterking van de
ruimtelijke kwaliteiten van het erf en het buitengebied. Daarnaast is het voorstel om de
voorwaarden van de subsidieregeling ‘sloop overtollige bebouwing buitengebied
Berkelland 2019’ te verruimen voor het overige vastgoed.
Nadat de gemeenteraad het plan van aanpak heeft besproken en vaststelt, wordt
gewerkt aan het opstellen van de diverse instrumenten en regelingen. Wanneer ze exact
in werking zullen treden is nog niet bekend.
Noot voor de redactie:
Nadere informatie bij Communicatie gemeente Berkelland, T: 0545 - 250 593
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1 Bijlage 3 Plan van aanpak vrijkomende agrarische bebouwing maart 2020 processtappen
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Geachte leden van de raad,

Het college heeft het ‘plan van aanpak vrijkomende agrarische bebouwing (vab’s) buitengebied’
vastgesteld. Bij deze raadsbrief ontvangt u het plan van aanpak, waarin de processtappen voor de
komende periode beschreven zijn.
Aanleiding
Berkelland behoort tot de gemeenten met de grootste oppervlakte aan vrijkomende agrarische
bebouwing. Uit prognoses (2014) komt naar voren dat het tot 2030 over meer dan 300.000 m2 aan
agrarische bebouwing gaat. We verwachten dat de helft tot driekwart van deze gebouwen niet meer
hergebruikt wordt en leeg komt te staan. Deze leegstand heeft grote invloed op ons landschap
(verpaupering), de gezondheid (asbest), de veiligheid (ondermijning) en de leefbaarheid op het
platteland.

Door uw raad zijn al verschillende regelingen en instrumenten vastgesteld om hergebruik of sloop
van deze vab’s te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het functieveranderingsbeleid (‘functies zoeken
plaatsen zoeken functies’), de (bovenplanse) sloopbonusregeling en de subsidieregeling voor sloop
van leegstaande schuren. Daarnaast ondersteunen we als gemeente verschillende projecten, zoals
bijvoorbeeld de ‘Asbesttrein’. Ook de ‘Structuurvisie Woningsplitsing buitengebied’ (nog door uw
raad vast te stellen) draagt bij aan de sloop van leegstaande schuren.

De bestaande regelingen en instrumenten zijn naar verwachting onvoldoende om de opgave aan
vrijkomende agrarische bebouwing het hoofd te bieden. En mogelijk sluiten ze ook niet voldoende
aan bij de wensen en behoeften van eigenaren. Daarom willen we in beeld brengen welke
aanvullende instrumenten en regelingen nodig zijn om hergebruik of sloop van deze vab’s verder te
bevorderen en versnellen.
Plan van aanpak
Bovenstaande is aanleiding geweest voor het college om een plan van aanpak op te stellen. Ter
kennisname ontvangt u het plan van aanpak. Hierin is uitgewerkt welke processtappen we de
komende periode in de aanpak van de vab’s gaan zetten.

Gemeente Berkelland, Postbus 200, 7270 HA BORCULO T: 0545-250 250 E: info@gemeenteberkelland.nl
www.gemeenteberkelland.nl, Bank Nederlandse Gemeenten: IBAN: NL35BNGH0285112600 BIC: BNGHNL2G

De belangrijkste stappen in het proces zijn:

+ Analyse instrumenten en regelingen
We willen inzicht in het functioneren van de bestaande Berkellandse regelingen en instrumenten.
We brengen zo goed mogelijk in beeld in hoeverre ze een bijdrage leveren aan de doelstelling en of
ze in de huidige opzet nog voldoende aansluiten bij de wensen en behoefte van Berkelland.
Daarnaast bekijken we of het wenselijk is om aanvullende instrumenten of regelingen te
ontwikkelen, waarmee we functieverandering of sloop kunnen versnellen of bevorderen.
Toetsmoment belanghebbenden (inwoners en raad)
We gaan in gesprek met inwoners en/of belangengroepen om te toetsen of de eerste ideeën voor
aanvullende regelingen en instrumenten ook aansluiten bij de behoefte. Hierna gaan we graag met
uw raad in gesprek. We gaan de uitkomsten van de analyse en de bijeenkomst(en) met de inwoners
en/of belangengroepen met u delen. En we willen met u in gesprek over aanvullende instrumenten
en regelingen die voor Berkelland wenselijk zijn en een bijdrage leveren aan de vab-opgave.

Raadsvoorstel met keuzes
Op basis van de uitkomsten van de verschillende stappen komen we in het najaar van 2020 met een
raadsvoorstel met daarin keuzes voor aanvullende instrumenten en/of regelingen. De door de raad
gekozen instrumenten/regelingen werken we vervolgens uit.

Planning
Door de huidige situatie rondom het Corana-virus zijn ervoor langere periode beperkingen in het
organiseren van onder andere bijeenkomsten. Daardoor is onduidelijk of het haalbaar is om de
genoemde bijeenkomsten in de huidige opzet en/of volgens planning te laten plaatsvinden. We
volgen de ontwikkelingen en passen de opzet en/of planning waar nodig aan.

Met vriendelijke groet
Burgemeester en wethouders van Berkelland
de burgemeester,1
de secretaris,
I

Kopie aan:
-Archief
- Team opdrachtgevers: I. Rensink (graag digitaal)
- Team gebied: M. Meilink (graag digitaal)
- Team Dienstvedening: G. Janssen (graag digitaal)
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Inleiding
Collegeprogramma:
l/l/e willen het Berkellandse landschap aantrekkelijk houden. Het is belangrijk dat
verpaupering door leegstaande agrarische bebouwing wordt voorkomen.
Daarvoor willen we ruimte bieden voor andere verdienmodellen in leegstaande
(agrarische) gebouwen en stimuleren we sloop van oude stallen en schuren.
Dit plan van aanpak is een belangrijke stap in de realisatie van de ambities uit het
collegeprogramma. Het beschrijft de processtappen die we komende periode gaan zetten
om zicht te krijgen op de omvang van de vab-opgave en op de benodigde maatregelen
om hergebruik of sloop van vab’s te bevorderen en versnellen. Aandachtspunt is dat de
aanpak aansluit bij de opgaven en ambities voor (het buitengebied van) Berkelland.
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Aanleiding
Ons platteland is prachtig en is voor inwoners, ondernemers en toeristen een fijne plek
om te wonen, te werken en te recreëren. Het leefbaar houden van het platteland is echter
een aandachtspunt; er zijn al veel agrarische bedrijven gestopt, en de verwachting is dat
de komende jaren het aantal agrarische bedrijven nog verder afneemt met 1/3. Voor de
leeggekomen schuren is vaak geen nieuwe functie. We verwachten dat straks de helft tot
driekwart van de agrarische gebouwen niet meer hergebruikt wordt en leeg komt te
staan. Deze leegstand heeft grote invloed op ons landschap (verpaupering), gezondheid
(asbest), veiligheid (ondermijning) en de leefbaarheid op het platteland. Leegstaande
schuren zijn daarmee ook van invloed op de aantrekkingskracht van Berkelland voor
nieuwe inwoners en recreanten.
Wat doen we al?
In de voorbereiding van dit plan van aanpak is al veel informatie verkregen over de
vrijkomende agrarische bebouwing. Onder andere door een (nog lopend) onderzoek van
de Wageningen Universiteit, de keukentafelgesprekken die in 2019 hebben
plaatsgevonden, gesprekken met inwoners in het kader van de asbesttrein, het
kavelruiltraject en de in januari ’20 gehouden klankbordbijeenkomst over vab’s.

Ook proberen we door lobby het onderwerp “fiscale stakingswinst” in combinatie met de
vab-opgave landelijk op de politieke agenda te krijgen. Inmiddels zitten we hierover
regelmatig om tafel met verschillende ministeries, RVO, de VNG en een aantal
gemeenten en provincies.
Daarnaast zijn in de afgelopen jaren verschillende (subsidie)regelingen en instrumenten
ontwikkeld die hergebruik of sloop van schuren stimuleren, zoals:
Functieveranderingsbeleid: beschrijft de mogelijkheden voor functieverandering
van voormalig agrarische gebouwen in het buitengebied (uitgewerkt in het
document ‘functies zoeken plaatsen zoeken functies’).
Asbesttrein-trajecten: gericht op de sanering van asbestdaken, soms in
combinatie met totale sloop.
Bovenplanse Sloopbonusregeling buitengebied: regeling die het mogelijk maakt
om bijgebouwen bij een woonbestemming uit te breiden met 150 m2 (bovenop de
150 m2 die bij recht is toegestaan), mits een viervoud aan leegstaande schuren
elders wordt gesloopt.
Subsidieregeling (onderdeel van de Bovenplanse Sloopbonusregeling
buitengebied): eigenaren die een leegstaande schuur willen slopen kunnen
(onder voorwaarden) voor elke te slopen m2 een subsidie van € 10,- aanvragen
als zij een woonbestemming hebben en minimaal 100 m2 slopen.

In maart 2020 heeft het college besloten de ‘Structuurvisie Woningsplitsing buitengebied’
voor vaststelling aan de raad aan te bieden. Ook deze structuurvisie stimuleert de sloop
van leegstaande schuren door aan de mogelijkheid voor het splitsen van een woning in
het buitengebied een sloopopgave te verbinden.
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Wat willen we bereiken?
Bovenstaande (subsidie)regelingen en instrumenten zijn naar verwachting onvoldoende
om de opgave aan vrijkomende agrarische bebouwing die op ons af komt het hoofd te
bieden. Mogelijk sluiten de bestaande (subsidie)regelingen en instrumenten ook niet
voldoende aan bij de wensen en behoeften van eigenaren. We willen in beeld brengen
welke aanvullende instrumenten en regelingen nodig zijn om hergebruik of sloop van
leegstaande schuren verder te bevorderen en versnellen.
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Stap 1 Basis op orde/opgave in beeld
Uit prognoses (Alterra en WUR, 2014) komt naar voren dat in Berkelland tot 2030 meer
dan 300.000 m2 aan agrarische bebouwing vrijkomt. Berkelland behoort daarmee tot de
gemeenten met de grootste oppervlakte aan vrijkomende agrarische bebouwing. Door de
stikstofproblematiek wordt de opgave mogelijk nog groter. De omvang van de opgave is
dusdanig dat we hier als gemeente mee aan de slag willen. Parallel daaraan willen we
gedetailleerder inzicht in de omvang van het aantal vab’s, zodat we de aanpak hier zo
goed mogelijk op kunnen aansluiten. Het blijkt lastig om de kwantitatieve opgave goed te
duiden, omdat hiervoor privacygevoelige informatie nodig is. We zetten daarom in eerste
instantie in op twee sporen:
Gebiedsanalyse Regiodeal
Eén van de onderwerpen uit de regiodeal ‘vitaal buitengebied' (onderdeel
Toekomstbestendig Erf) is een gebiedsanalyse waar inventarisatie van de vab’s
onderdeel van is. We zetten in op het (regionaal) indienen van een aanvraag in het
voorjaar van 2020. Gezien de omvang van de gebiedsanalyse en het aantal betrokken
partijen kost de uitvoering naar verwachting relatief veel tijd.
Inzet data van RVO
\Ne verkennen of we de bij RVO beschikbare data kunnen inzetten om de vab-opgave
gedetailleerder in beeld te krijgen. Hiervoor lopen al contacten met RVO. Vanwege de
privacy-gevoeligheid is de vraag in hoeverre deze data gebruikt mag worden. Het is nog
niet bekend wanneer hier duidelijkheid over komt.
Alternatief spoor
Als blijkt dat de oplevering van het resultaat uit de hierboven beschreven sporen (te) lang
op zich laat wachten, voeren we de analyse in eigen beheer uit. We brengen daarbij ook
leegstaand maatschappelijk vastgoed in beeld. Voor deze analyse hebben we naast de
al beschikbare informatie (o.a. via de ODA) en eigen kennis ook inbreng en inzet van
gebiedskenners nodig.

Werkzaamheden___________________________
Aanvraag gebiedsanalyse in Regiodeal__________
Uitvoeren gebiedsanalyse Regiodeal en oplevering
resultaten_________________________________________
Afstemming RVO over gebruik data___________________
Uitvoeren vab-analyse i.s.m. RVO en oplevering resultaten
Vab-analyse in eigen beheer (alternatief spoor)

Planning_____
Q 2 2020
Nog niet bekend
Lopend proces
Nog niet bekend
Q2/Q3 2020

Resultaat:
Zo nauwkeurig mogelijk inzicht in de omvang van de oppervlakte aan vrijkomende
agrarische bedrijfsgebouwen.
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Stap 2 Analyse instrumenten en regelingen
Berkelland heeft al verschillende regelingen en instrumenten om functieverandering of
sloop van vab’s te stimuleren. Zo kennen we het functieveranderingsbeleid (‘functies
zoeken plaatsen zoeken functies’), de bovenplanse sloopbonusregeling voor uitbreiding
van bijgebouwen, de daaraan gekoppelde sloopregeling voor leegstaande schuren en de
‘Structuurvisie Woningsplitsing buitengebied’ (naar verwachting voorjaar 2020 door de
raad vast te stellen). We willen inzicht in het functioneren van deze regelingen en
instrumenten en in beeld krijgen of aanvullende regelingen gewenst zijn. Daarvoor zetten
we in op 2 sporen:
Analyse bestaande instrumenten en regelingen
We analyseren en evalueren onze huidige regelingen en instrumenten; we brengen zo
goed mogelijk in beeld in hoeverre ze een bijdrage leveren aan de doelstelling en of ze in
de huidige opzet nog voldoende aansluiten bij de wensen en behoefte van Berkelland.

Verkenning moge lijke aanvullende instrumenten en regelingen
Daarnaast bekijken we of het wenselijk is om aanvullende instrumenten of regelingen te
ontwikkelen waarmee we functieverandering of sloop kunnen versnellen of bevorderen.
We inventariseren hiervoor regelingen en instrumenten van omliggende en/of
vergelijkbare gemeente en brengen o.a. in beeld hoe succesvol deze zijn. Vervolgens
bekijken we welke regelingen, in combinatie met stap 3, mogelijk een bijdrage kunnen
leveren aan de vab-opgave in Berkelland. En hoe deze regelingen zich verhouden tot de
andere Berkellandse opgaven en ambities.
Regelingen waarvan we in ieder geval de wenselijkheid willen verkennen zijn:
Sloopvoucher-regeling; de oppervlakte van een te slopen schuur kan gedurende
een nader te bepalen periode ingezet worden voor ontwikkelingen waarvoor
sloopcompensatie nodig is.
Regeling voor sloop van kleine landschapontsierende schuren: regeling die in de
periode van 2009-2014 in Berkelland succesvol van kracht was en die het
mogelijk maakte om met subsidie kleinere leegstaande schuren te slopen in
combinatie met de aanleg van nieuwe natuur en landschap.
Regelingen die extra ontwikkelruimte bieden in ruil voor sloop van schuren: de
bijgebouwenregeling en de regels voor woningsplitsing (nog door de raad vast te
stellen) zijn voorbeelden die we in Berkelland al kennen. Mogelijk zijn er
aanvullende regelingen wenselijk, waarbij in ruil voor sloop van schuren
meegewerkt kan worden aan extra ontwikkelruimte, bijvoorbeeld toevoegen van
een woning of uitbreiden van de inhoud van de bestaande woning.

Werkzaamheden______ ______
Analyseren en evalueren bestaande Berkellandse
regelingen en instrumenten_________________________
Inventarisatie regelingen en instrumenten andere
gemeenten______________________________________
Onderzoeken wenselijkheid en haalbaarheid aanvullende
instrumenten en regelingen voor Berkelland

Planning
Q2 2020
Q2 2020

Q2/Q3 2020
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Resultaat:
Inzicht in de bijdrage die bestaande regelingen en instrumenten leveren aan de
vab-opgave;
Overzicht van aanvullende regelingen en instrumenten die een bijdrage kunnen
leveren aan de vab-opgave.

Stap 3 Toets-moment belanghebbenden
We merken dat leegstaande agrarische bebouwing zonder nieuwe functie vaak lang leeg
blijft staan voordat een eigenaar over gaat tot sloop. Dit kan met financiële, tactische en
sociale aspecten te maken hebben. Ook sluiten de bestaande regelingen en
instrumenten mogelijk onvoldoende aan bij de behoefte van inwoners. In de afgelopen
periode hebben we hier al veel inzicht in gekregen, bijvoorbeeld vanuit de
keukentafelgesprekken, kavelruilgesprekken, gesprekken met verschillende stakeholders
en een VAB-bijeenkomst in januari 2020.
Keukentafelgesprekken voortzetten
De keukentafelgesprekken zijn succesvol en leveren waardevolle informatie op. In de
eerste ronde (2017-2019) hebben we met ca 500 eigenaren gesproken. We willen via de
Regiodeal ook de eigenaren die zich voor de eerste ronde niet hebben aangemeld, de
mogelijkheid bieden om alsnog een keukentafelgesprek aan te vragen. We zetten in op
het (regionaal) indienen van een aanvraag in het kader van de Regiodeal in het voorjaar
van 2020.

Toetsmoment inwoners en/of belangengroepen
\Ne gaan (opnieuw) in gesprek met inwoners en/of belangengroepen om te toetsen of de
eerste ideeën voor aanvullende regelingen en instrumenten ook aansluiten bij de
behoefte. In één of meerdere bijeenkomsten leggen we de resultaten van stap 2 aan ze
voor en inventariseren eventuele aanvullende wensen en ideeën.
Toetsmoment raad
In een informatiebijeenkomst met de raad bespreken we de eerste uitkomsten van stap 2
en de bijeenkomsten(en) met inwoners en/of belangengroepen (het hierboven
beschreven toetsmoment). We gaan samen in gesprek over aanvullende instrumenten
en regelingen die voor Berkelland wenselijk zijn en een bijdrage leveren aan de vabopgave en overige Berkellandse doelstellingen en opgaven/ambities.

Werkzaamheden____________________________
Aanvragen keukentafelgesprekken in regiodeal
Voortzetten keukentafelgesprekken______________
Organisatie bijeenkomst inwoners/belanghebbenden
Organisatie bijeenkomst raad

Planning________
Q2 2020________
Q2 2020 en verder
Q2 2020________
Q2 2020
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Resultaat
Mogelijkheid voor keukentafelgesprek voor eigenaren die hier nog geen gebruik
van hebben gemaakt;
Inzicht in wensen, ideeën en behoeften van inwoners/belangengroepen voor de
aanpak van de vab’s;
Inzicht in wensen, ideeën en behoeften van de raad voor de aanpak van de
vab’s.

Stap 4 Voorstel voor uitwerking aanvullende instrumenten
en/of regelingen
Op basis van de uitkomsten van stap 3 komen we in het najaar van 2020 met een
raadsvoorstel met daarin keuzes voor aanvullende instrumenten en/of regelingen. De
door de raad gekozen instrumenten/regelingen werken we vervolgens uit.

Werkzaamheden
Uitwerken uitkomsten stap 3 in raadsvoorstel

Planning
Q4 2020

Resultaat
Voorstel voor aanvullende instrumenten en regelingen besproken in de raad;
Keuzes gemaakt door de raad voor uit te werken regelingen en/of instrumenten.

Budget
Voor de aanvraag ‘Toekomstbestendig Erf’ in het kader van de Regiodeal
(‘gebiedsanalyse Regiodeal’ uit stap 1 en ‘keukentafelgesprekken voortzetten’ uit
stap 3) is cofinanciering van de gemeente nodig. Op basis van de
conceptaanvraag gaan we uit van € 25.000,-.
Voor ‘inzet data van RVO’ (stap 1) is mogelijk budget nodig. We houden rekening
met een reservering van € 5.000,-.
Voor inzet gebiedskenners (‘alternatief spoor’ uit stap 1) reserveren we € 5.000,-.
Voor inzet externe kennis voor de uitwerking van regelingen reserveren we
€ 5.000,-.

Totaal is naar verwachting € 40.000,- nodig. De dekking voor dit bedrag komt uit het
incidentele krediet voor vab uit 2018.
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Te nemen besluit
Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021 vaststellen.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
Via de paragraaf Grondbeleid bij de programmabegroting bepalen we op hoofdlijnen de kaders
voor gemeentelijke grondexploitaties. Bij de jaarrekening leggen we verantwoording af over de
uitkomsten van het gevoerde beleid. De verantwoording in de jaarrekening richt zich met name
op de waardering van de complexen per balansdatum en de financiële resultaten van de
gemeentelijke grondexploitaties. Dit baseren we op onderliggende uitgangspunten en jaarlijks
geactualiseerde exploitatiebegrotingen. Deze uitgangspunten en begrotingen zijn daarmee
impliciet onderdeel van de verantwoording over de grondexploitaties.
Het bijgevoegde Meerjaren Perspectief Grondexploitaties [MPG] 2021 geeft inzicht in de
uitgangspunten voor de waardering en resultaatbepaling van gebiedsontwikkelingen die door de
gemeente in exploitatie zijn genomen. Het MPG 2021 bevat ook de uitkomsten van de
geactualiseerde berekeningen zoals die in de concept jaarrekening 2020 zijn opgenomen. Tot
slot is in het MPG 2021 per plan het financiële perspectief voor de resterende looptijd
opgenomen.
Middels het MPG 2021 stelt de gemeenteraad voor de bouwgronden in exploitatie de
uitgangspunten en de geactualiseerde begroting vast. Het MPG vormt voor de grondexploitatie
de verbindende schakel tussen verantwoording en begroting.
Argumentatie
Het Besluit Begroting en Verantwoording [BBV] schrijft een jaarlijkse herziening van alle
individuele grondexploitatiebegrotingen voor. Tot en met boekjaar 2019 gebeurde dat impliciet
via het vaststellen van de jaarstukken. Met ingang van vorig jaar leggen we de te hanteren
uitgangspunten en geactualiseerde begrotingen per complex expliciet vast in het Meerjaren
Perspectief Grondexploitaties. Het MPG 2021 borduurt voort op het MPG 2020 en sluit naadloos
aan op de concept jaarrekening 2020.
In het MPG 2021 is invulling gegeven aan de verbetersuggesties die de auditcommissie vorig
jaar heeft benoemd. De aanbevelingen hadden betrekking op het eenduidig weergeven van de
bedragen (positief/negatief), het toevoegen van een totaaloverzicht van de
grondexploitatiebegroting en de voornaamste wijzigingen, het opnemen van een aanduiding van
de collectieve risico's en tot slot een begrippenlijst.

In te vullen door Griffie:
Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 bespreekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering
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Deze 2e versie van het MPG geeft inzicht in de financiële positie van lopende grondexploitaties.
Het is vanaf 2020 een nieuw instrument in de planning- en controlcyclus. En draagt daarmee bij
aan een zorgvuldige uitvoering van het budgetrecht van de raad.
Kanttekeningen en risico’s
Aan dit voorstel zelf zijn geen risico’s verbonden. Aan grondexploitaties in algemene zin wel. Het
gaat vaak om projecten met substantiële investeringen, onzekerheid over de opbrengstpotentie
en een looptijd van meerdere jaren. Het is daarom van belang om, zoals ook in de
programmabegroting is omschreven, de gemeentelijke grondexploitaties goed te bewaken. We
willen daarom middels het MPG het inzicht in de lopende exploitaties verbeteren.
De accountant heeft in het kader van de jaarrekening 2020 extra aandacht besteed aan de
controle van de prognoses. Voor een tweetal complexen zijn de exploitatiebegrotingen getoetst
door een onafhankelijk deskundige. De gehanteerde uitgangspunten voor de begroting zijn als
realistisch beoordeeld.
Financiën
De financiële uitgangspunten, de uitkomsten voor de waardering en resultaten over het jaar 2020
en de begroting met ingang van 2021 zijn opgenomen in het bijgevoegde MPG. Hieronder zijn
de meest relevante conclusies opgenomen:
De uitgangspunten voor grondprijzen, indexatie van kosten en opbrengsten en analyse van de
risico's zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Het rentetarief over de boekwaarde van de
complexen is per 2021 verlaagd van 2,05% naar 1,80%.
Per saldo neemt het verwachte positieve resultaat van de lopende grondexploitaties met €
580.000 toe ten opzichte van de vorige prognose. Dit is met name het gevolg van een hogere
opbrengstverwachting voor het plan De Heuver in Gelselaar (+€ 110.000) en het bedrijventerrein
Everskamp in Ruurlo (+ € 250.000). Deze laatste wijziging hangt samen met de voorgeschreven
maximale looptijd van 10 jaar: de gerealiseerde verkopen in 2020 en de extra jaarschijf ten
opzichte van het MPG 2020 leiden tot een verbeterde prognose. Deze is administratief van aard,
aan het programma of de wijze van inrichting is niets gewijzigd.
De begrote investeringen voor de resterende looptijd zijn totaal met circa € 50.000 gedaald.
Belangrijkste reden daarvoor is de verbeterde prognose van het uitgiftetempo en hierdoor
afnemende plankosten, zoals bijvoorbeeld voor inzet van projectleiding. De verwachte kortere
doorlooptijd van plannen leidt ook tot lagere prijsindexatie en lagere rentelasten. Op totaalniveau
dalen deze met € 120.000 ten opzichte van vorige begroting.
De overige aanpassingen in de begroting zijn vooral het effect van voortschrijdend inzicht op
basis van de realisatie. Er hebben zich geen substantiële inhoudelijke wijzigingen voorgedaan.
Over de gehele linie is het risicoprofiel voor de bouwgronden in exploitatie in 2020 verbeterd. Dat
is niet alleen het resultaat van een aantrekkende markt maar ook van het bereikte akkoord over
het complex Leusinkbrink Ruurlo. De effecten van de gesloten vaststellingsovereenkomst zijn in
de jaarrekening 2020 verwerkt. Het totaal becijferde risico voor de lopende grondexploitaties
varieert in twee scenario's tussen € 1,0 en € 1,3 miljoen. De Algemene reserve grondexploitatie
bedraagt per eind 2020 (na resultaatbestemming) € 5,1 miljoen. Het weerstandsvermogen
kwalificeert daarmee als 'uitstekend'.
VN verdrag rechten van mensen met een beperking
Niet van toepassing.
Communicatie
Het MPG 2021 is onderdeel van de planning- en control-cyclus. Het geeft financieel inzicht in de
diverse grondexploitaties. De uitgangspunten en de begroting fungeren als intern kader en als
grondslag voor verantwoording en controle. Het MPG heeft naar derden toe geen werking.
Initiatief, participatie en rol gemeente
De gemeente exploiteert diverse grondposities. Daaraan zijn financiële consequenties

verbonden. Onder meer via het MPG geven we inzicht in de grondslagen voor waardering,
resultaatbepaling en begroting.
Planning en evaluatie
Met ingang van 2020 stellen we jaarlijks het MPG op. Omdat het MPG de koppeling legt tussen
de verantwoording in de jaarrekening en de meerjarenbegroting van de grondexploitaties, bieden
we het MPG uiterlijk gelijktijdig met de jaarrekening aan. Op deze manier is geborgd dat de
beide rapportages naadloos op elkaar aansluiten. Via de paragraaf Grondbeleid bij de
jaarrekening verantwoorden we de resultaten. De verantwoording is daarmee ook onderdeel van
de accountantscontrole.
Het MPG is bedoeld om meer inzicht te geven in de grondexploitaties. Het is nu de tweede keer
dat het in deze vorm aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Het college neemt graag kennis
van alle suggesties die bijdragen aan verbetering van dit instrument en het gewenste inzicht.
Alternatieven
Er zijn geen alternatieven beschikbaar. Het MPG en de verantwoording in de jaarrekening sluiten
naadloos op elkaar aan. Tot en met 2019 werd geen MPG opgesteld, maar maakte de begroting
van de grondexploitaties impliciet onderdeel uit van de jaarstukken. De huidige opzet geeft meer
inzicht in de financiële positie van de gemeentelijke grondexploitaties.
Burgemeester en wethouders van Berkelland,
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de burgemeester,
M.N.J. Broers.
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Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021 is als bijlage bij dit raadsvoorstel opgenomen.
In het MPG worden de verschillende aspecten die van belang zijn voor het vereiste inzicht in de
grondexploitaties beschreven.
Het MPG 2021 behandelt:







Beleidskaders
Uitgangspunten en parameters: kavelprijzen, rentetoerekening, indexatie prijspeil,
winstbepaling, marktrisico
Uitkomsten Bouwgronden in exploitatie volgens concept jaarrekening 2020: verloop
boekwaarde per complex, resultaat, reservepositie
Boekwaarde grondposities binnen de balanspost Materiële vaste activa
Overzicht van het totaal van de complexen Bouwgrond in exploitatie en individuele
toelichtingen: beschrijving van de ontwikkeling, begroting en restant budget, resultaat,
cashflow
Begrippenlijst
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Het MPG 2021 gaat in op de voornaamste onderdelen die horen bij gemeentelijke
grondexploitaties. Allereerst benoemen we in vogelvlucht de relevante aspecten
die ten grondslag liggen aan het beleid.

Uitgangspunten voor de waardering en begroting van
gemeentelijke bouwgronden in exploitatie

Vervolgens komen de algemene uitgangspunten aan de orde die van invloed zijn op
de waardering en de resultaten van de diverse complexen.

Inleiding

We geven daarna een samenvatting van de uitkomsten voor de (concept)
jaarrekening 2020. Daarbij is een overzicht opgenomen van het verloop van de
boekwaarde en het resultaat van de voorraad Bouwgronden in exploitatie [BIE].
Ook geven we een specificatie van de gronden die nog niet actief in exploitatie zijn
genomen en daarom verantwoord worden onder de post Materiële vaste activa.

Voor u ligt het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties [MPG] 2021 van de
gemeente Berkelland. Het doel van het MPG is om inzicht te geven in de uitvoering
en voortgang van de gemeentelijke grondexploitaties. Het richt zich daarbij met
name op de waardering van de complexen, de begroting van uitgaven en
opbrengsten, de financiële resultaten en de risico’s die samenhangen met de
grondexploitaties.

Het MPG vervolgt met overzichten van het geheel aan grondexploitaties en alle
individuele complexen BIE. Deze overzichten bevatten een korte beschrijving van
de ontwikkeling, de financiële begroting en een grafisch overzicht van de
verwachte kasstromen.

Dit is de tweede MPG die expliciet ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt
voorgelegd. In eerdere jaren vormde de meerjaren begroting een onderdeel van de
onderbouwing bij de waardering van de complexen per einde boekjaar. Daarmee
was de geactualiseerde begroting impliciet onderdeel van het traject tot vaststellen
van de gemeentelijke jaarrekening.

Tot slot is een begrippenlijst opgenomen waarbij de gehanteerde definities kort zijn
toegelicht.
Bedragen
Voor de goede orde vermelden we dat alle bedragen in het MPG exclusief
omzetbelasting zijn.

Met ingang van het jaar 2020 stellen we jaarlijks een afzonderlijke MPG op. Het
vormt voor de grondexploitatie een extra document binnen de reguliere planning
en control-cyclus. Via de paragrafen Grondbeleid in de begroting en de
jaarrekening blijven we zoals gebruikelijk de kaders stellen en leggen we
verantwoording af over de uitkomsten van het beleid in het afgelopen jaar.

De bedragen in de financiële overzichten zijn voor de leesbaarheid zoveel mogelijk
in absolute vorm weergegeven, dus zonder min-teken. Uit de omschrijving van de
posten blijkt of het gaat om investeringen / opbrengsten of verliezen / winsten. Als
sprake is van een verlies, dan is het bedrag bovendien in rood weergegeven.

Met het vaststellen van het MPG leggen we de uitgangspunten voor de waardering
en begroting vast. De begroting met ingang van 2021 is ook van belang voor de
waardering per eind 2020 en het tussentijdse resultaat.
Het MPG 2021 vormt daarmee de verbindende schakel tussen de verantwoording
over 2020 en het perspectief voor de resterende looptijd van de complexen. En
geeft antwoord op de vragen “Wat mag het kosten” en “Wat levert het op”.
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Grondbeleid gemeente Berkelland

Uitgangspunten grondexploitatie
Voor waardering en resultaatbepaling

In de Nota grondbeleid is de volgende missie verwoord:

Als basis voor de waardering en resultaatbepaling gelden de “stellige uitspraken”
van de commissie BBV, zoals opgenomen in de genoemde notitie. In dit MPG gaan
we in op de uitgangspunten voor de berekeningen die in de gemeente Berkelland
worden gebruikt. We lichten de volgende uitgangspunten en financiële parameters
toe:

‘Het voeren van een actief grondbeleid waar dit mogelijk en gewenst is’
Het te voeren grondbeleid moet bijdragen aan de doelstellingen op andere
beleidsterreinen, zoals beschreven in de programma’s Plezierig wonen, Fijn leven
en Werken en ondernemen in een sterke regio. Om de doelen te halen kan de
gemeente zelf gronden aankopen, deze bouw- en woonrijp maken en kavels voor
woningbouw of bedrijven verkopen.

✓
✓
✓
✓
✓

Het accent is de laatste jaren verschoven van het actief zelf ontwikkelen naar het
faciliteren van initiatieven van particuliere ontwikkelaars. Daarbij houdt de
gemeente de regie op de inrichting van de openbare ruimte via af te sluiten
anterieure overeenkomsten, waarbij ook het kostenverhaal kan worden geborgd.

Gronduitgifteprijzen
Rente toerekening
Indexatie investeringen en opbrengsten
Winstbepaling naar rato van de voortgang [POC]
Parameters voor het bepalen van marktrisico’s

Wijzigingen naar aanleiding van Kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw

Relevante kaders voor de grondexploitatie

Naast bovenvermelde algemene uitgangspunten vestigen wij de aandacht op de
verruiming van de nieuwbouwmogelijkheden. Er is volgens de toetsingscriteria
behoefte aan extra nieuwbouw om daarmee een bijdrage te leveren aan het
oplossen van de mismatch in de bestaande woningvoorraad. Met het vaststellen
van de toetsingscriteria is uitgesproken dat bestaande plannen opnieuw zouden
moeten worden beoordeeld. Dat geldt in het bijzonder voor bestaande
plancapaciteit die zou worden weg bestemd op basis van de Structuurvisies Wonen
en het Plan van aanpak voor de doorvertaling naar bestemmingsplannen.

Voor het exploiteren van gronden moeten vaak ruimtelijke procedures worden
doorlopen om de gewenste planologische bestemming vast te stellen. De Wet
ruimtelijke ordening en het bijbehorende besluit vormen daarbij de kaders. Voor
de grondexploitatie zijn de wettelijke bepalingen opgenomen in de Aanvullingswet
grondeigendom, die onderdeel zal vormen van de nieuwe Omgevingswet. We
bereiden daarom een actualisering van het gemeentelijk grondbeleid voor.
De regionale en lokale Woonagenda en de Kwalitatieve toetsingscriteria voor
woningbouw vormen het uitgangspunt voor het ontwikkelperspectief van
nieuwbouwlocaties. Voor uitbreidingskansen van bedrijventerreinen fungeert het
Regionale Programma Werklocaties als toetsingskader.

Voor enkele gemeentelijke grondexploitaties heeft deze herbeoordeling in 2019 en
2020 geleid tot positieve effecten ten opzichte van eerdere begrotingen.
Daarnaast constateren we dat de gewenste woningbouwontwikkeling door
transformatie van bestaand vastgoed of het ontwikkelen van inbreidingslocaties
niet in alle gevallen op korte termijn de behoefte kan worden ingevuld. In 2021
willen we onderzoeken of het ontwikkelen van uitbreidingslocaties kan bijdragen
aan de opgave.

Voor de financiële verantwoording gelden de voorschriften van de commissie
Besluit Begroting en Verantwoording [BBV]. In juli 2019 heeft de commissie BBV de
Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019) uitgebracht. Deze notitie
gaat zeer uitgebreid in op alle aspecten die voor een zorgvuldige verantwoording
van de grondexploitaties van belang zijn.
De inrichting van de financiële administratie moet daarnaast voldoen aan fiscale
regelgeving. Denk aan omzetbelasting en vennootschapsbelasting.
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Gronduitgifteprijzen

Rente toerekening

Het college is op grond van de Nota grondbeleid bevoegd de uitgifteprijzen voor
kavels vast te stellen. De gronduitgifteprijzen die momenteel bij de verkoop van
bouwgrond worden gebruikt, zijn ontleend aan het prijsbeleid dat medio 2013 is
vastgesteld. Dit beleid richt zich op marktconforme prijzen. Via een comparatieve
methode worden de prijzen vergeleken met ontwikkelingen in omliggende
gemeenten. Afgelopen jaren was er geen aanleiding de prijzen te verhogen.
Momenteel wordt aan de hand van een uitgebreide marktverkenning beoordeeld
of een prijsaanpassing per 1 juli 2021 wenselijk is.

Bij grondexploitaties investeren we in aankoop, planontwikkeling en bouwrijp
maken. Daarna volgt doorgaans een periode van uitgifte van bouwkavels waarna
tot slot het exploitatiegebied woonrijp wordt opgeleverd. Dit betekent dat de
gemeente de ontwikkeling financiert. We maken daarbij gebruik van algemene
middelen. Slechts in één plan is specifieke projectfinanciering aangetrokken.
Aan de boekwaarde van de BIE wordt daarom jaarlijks rente toegerekend. De
commissie BBV heeft voorgeschreven op welke wijze het tarief daarvoor moet
worden bepaald. Voor de MPG 2021 leidt dit tot het volgende overzicht:

De prijzen (exclusief BTW en kosten koper) die ten grondslag liggen aan het MPG
2021 zijn als volgt:

Post

Woningbouw

Uitgifteprijzen per type woning

kern

plan

rijwoning

2/1 kap

vrijstaand

Eibergen
Neede

Hofrichter
Hondelinkweg

-

225

240
240

Gelselaar
Haarlo
Haarlo
Noordijk
Rietmolen

De Heuver
De Mölle
De Garver
Vonderman
Olland Noord

-

200
200
225

225
225
225
225-250
225

200
190

225
200

240-250
225-250

Ultimo 2019

Concept '20

Eigen vermogen

94.647

93.333

1

Voorzieningen

11.057

12.295

2

Langlopende schulden

43.954

51.207

3

Kasgeldleningen (kort)

6.000

10.000

4

Overige kortlopende schulden

4.767

6.522

5
6

Overlopende passiva

11.772

8.981

Vreemd vermogen

77.550

89.005

172.197

182.338

Balanstotaal
grote kern richtprijzen plannen in exploitatie te nemen
kleine kern idem

Voor zover de kavels groter zijn dan 600 m2, dan bedraagt de prijs voor het meerdere € 125 per m2.

Bedrijventerreinen
kern

plan

Eibergen
Ruurlo

Kiefte
Everskamp

reststroken
65
-

90
90

110
110

8=1+7

4,58%

3,69%

9

Rentepercentage kasgeldleningen

-0,35%

-0,20%

10

2.013

1.887

-21

-20

Gewogen rente % (omslagrente)

3,99%

3,05%

13=(11+12)/(3+4)

Rentetarief grondexploitatie

1,80%

1,50%

14=13*(7/8)

Rente kasgeldleningen

regulier zichtlocatie

7=2+3+4+5+6

Rentepercentage vaste schulden

Rente vaste schulden

Uitgifteprijzen

Berekening

11=9*3
12=10*4

NB In deze opzet blijft - conform BBV - de projectfinanciering ten behoeve van complex
Leusinkbrink Ruurlo geheel buiten beschouwing.
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In het MPG 2020 en de verantwoording over het jaar 2020 is met 2,05% rente over
de boekwaarde per complex gerekend. Het hiervoor berekende rentetarief op basis
van de definitieve jaarcijfers 2019 valt met 1,80% een fractie lager uit (0,25%).

Indexatie investeringen en opbrengsten
Jaarlijks actualiseren we de begrotingen voor investeringen en opbrengsten.
Als prijspeil voor het MPG 2021 hanteren we 1 januari 2021. We maken een
inschatting van jaren waarin de verschillende werkzaamheden uitgevoerd zullen
worden en op welk moment we de juridische levering van de kavels verwachten. In
het MPG houden we rekening met de gevolgen van prijswijzigingen.

De notitie van de commissie BBV stelt dat – om jaarlijkse schommelingen te
beperken – een bandbreedte van 0,50% kan worden gehanteerd. Om die reden is
in het boekjaar 2020 geen aanpassing van het tarief doorgevoerd. Wel is in de
meerjarenbegroting met ingang van het jaar 2021 gerekend met een rente van
1,80%.

Kostenstijging

Als we de berekening uitvoeren op grond van de concept jaarcijfers 2020, dan leidt
dit tot een toe te rekenen rentetarief van 1,50%. Deze daling met 0,30% valt binnen
de bandbreedte. Bij het opstellen van de jaarstukken over het boekjaar 2021 zal
opnieuw beoordeeld worden of een aanpassing van het rentetarief nodig is.

De investeringen in grondexploitaties bestaan globaal uit aankopen, civiele
werkzaamheden (sloop, bouw- en woonrijp maken) en plankosten (voorbereiding,
toezicht, advies en onderzoek). In de huidige projecten verwachten we geen
aankopen meer. Voor de kostenstijging kijken we daarom vooral naar de
indexcijfers voor Grond-, weg,- en waterbouw [GWW].
Volgens het CBS bedroeg de gemiddelde prijsstijging GWW over de afgelopen drie
jaar bijna 3,5%. Het bureau Metafoor schetst in haar Outlook Grondexploitaties
2021 van december 2020 het volgende beeld:

Ter illustratie: een verlaging van het tarief met 0,30% naar 1,50% per 2021 over de
resterende looptijd van de diverse complexen leidt komende jaren tot een
cumulatief lagere rentedoorbelasting aan de grondexploitatie van circa € 40.000.
Daartegenover staat dan een lagere dekking van de financieringslast binnen de
gemeentelijke algemene dienst.

In het MPG 2021 rekenen we over de toekomstige investeringen voor GWW en
plankosten met 2,0 % kostenstijging per jaar. Dit percentage is ook in het vorige
MPG gehanteerd. In de risico-analyse (zie verderop) becijferen we het marktrisico
dat de prijsstijging nog hoger uitvalt.
Opbrengstenstijging
We houden in het MPG 2021 net als vorig jaar voorzichtigheidshalve geen rekening
met een stijging van de gronduitgifteprijzen (indexatie 0 %).
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Tussentijdse winstneming volgens de POC methodiek

Marktrisico’s

De BBV richtlijnen schrijven voor dat winsten over de grondexploitaties moeten
worden verantwoord naar rato van de voortgang van de gebiedsontwikkeling.
Daarvoor wordt de Percentage of Completion [POC] methode gehanteerd:

Grondexploitaties kennen doorgaans een looptijd van meerdere jaren. De
exploitatiebegrotingen actualiseren we jaarlijks. Per complex houden we rekening
met risico’s die specifiek verbonden zijn met dat project. Risico’s waarvan we
inschatten dat de kans van optreden hoger is dan 50% vertalen we in de
betreffende exploitatiebegroting.

𝑃𝑂𝐶 =

𝑔𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑢𝑖𝑡𝑔𝑎𝑣𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑏𝑟𝑒𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑛
𝑥
𝑏𝑒𝑔𝑟𝑜𝑡𝑒 𝑢𝑖𝑡𝑔𝑎𝑣𝑒𝑛
𝑏𝑒𝑔𝑟𝑜𝑡𝑒 𝑜𝑝𝑏𝑟𝑒𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑛

We onderkennen daarnaast dat er risico’s kunnen optreden die het gevolg zijn van
marktomstandigheden. We hanteren daarbij de volgende parameters:
Als bijvoorbeeld 60% van de uitgaven (investeringen plus rentelasten) is
gerealiseerd en 25% van de kavels is verkocht, dan beschouwen we het plan voor
15% gereed. Dit percentage van de totale winstverwachting over de gehele looptijd
is dan de gerealiseerde winst tot en met het boekjaar. Door dit te salderen met de
verantwoorde tussentijdse winsten in eerdere jaren, kan de winst over het
betreffende boekjaar worden bepaald.

Effecten voor bepaling marktrisico

Scenario
tegenvallend

kritiek

Kostenstijging

3%

8%

Daling opbrengsten

5%

10%

3

7

50%

33%

Bouwgronden in exploitatie

De methodiek is uitgebreid toegelicht in enkele bijlagen bij de BBV notitie
Grondbeleid in begroting en jaarstukken. De cijfermatige uitwerking is voer voor
vakspecialisten. We gaan daar in dit MPG niet nader op in, wel lichten we een
tweetal aspecten kort toe.

Vertraging looptijd in jaren
Kans op gezamenlijk optreden effecten

Verwerken verliezen eerdere jaren
Voor ieder complex wordt het effect van kostenstijging, daling opbrengsten en
vertraging van de looptijd in twee scenario’s bepaald. De kans dat al deze effecten
tegelijkertijd en gezamenlijk optreden schatten we in op 50% respectievelijk 33%.

De methodiek schrijft niet voor hoe omgegaan moet worden met verliezen die in
eerdere jaren zijn verantwoord. Wij brengen deze verliezen in mindering op de
(gerealiseerde en begrote) uitgaven. We behandelen het daarmee als
waarderingscorrectie van investeringen die niet geheel terugverdiend kunnen
worden.

De parameters zijn niet gewijzigd ten opzichte van het MPG 2020.
Via de paragraaf Grondbeleid bij de jaarrekening geven we inzicht in de uitkomsten
van de analyse van de markt- en de projectspecifieke risico’s. Daarbij zetten de
benodigde weerstandscapaciteit af tegen het beschikbare vermogen om de
gesignaleerde risico’s op te vangen.

Cirkelredenering rente en winst
In het MPG bepalen we ook de tussentijdse winst in de komende jaren.
Winstneming leidt boekhoudkundig tot het verhogen van de boekwaarde. En dat
leidt vervolgens tot hogere rentelasten in de toekomst en een lagere
winstverwachting. Voor de prognose benaderen we deze wisselwerking
rekenkundig zo goed mogelijk. Voor de verantwoording over het boekjaar laten we
de rentelast over toekomstige winstnemingen buiten beschouwing.
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De daling is voornamelijk het gevolg van gerealiseerde kavelverkopen in de plannen
Hondelinkweg Neede, Olland Noord Rietmolen en het Nieuwe Jena Beltrum.
Daarnaast is boerderij de Heuver in Gelselaar verkocht. Tot slot heeft de gemeente
opbrengsten ontvangen voor geleverde kavels in het plan Leusinkbrink Ruurlo.
Totaal bedroegen de inkomsten in 2020 € 1.522.000.

Uitkomsten grondexploitatie jaarrekening 2020
CONCEPT
In de Paragraaf Grondbeleid van de (concept) jaarrekening 2020 is een uitgebreide
verantwoording opgenomen over de waardering en de resultaten van de
gemeentelijke grondexploitaties. In het kader van deze MPG volstaan we daarom
met een korte samenvatting van de belangrijkste uitkomsten.

In de complexen is in 2020 per saldo € 758.000 geïnvesteerd. De grootste uitgaven
zijn gedaan in het Nieuwe Jena Beltrum (€ 190.000) en KTV / Op de Bleek Eibergen
(€ 219.000 met name uitbetaling provinciale subsidie).

Resultaat BIE 2020
Het positieve resultaat over het jaar 2020 voor de Bouwgronden in exploitatie
bedraagt volgens de concept jaarrekening € 986.000. Dit resultaat is als volgt
samengesteld:
Tussentijdse winst op grond van POC methodiek
Afwaardering complex Leusinkbrink Ruurlo

€ 436.000
- 250.000

Subtotaal
Vrijval en dekking voorzieningen

€ 186.000
800.000

Totaal winst Bouwgronden in exploitatie 2020

€ 986.000

Na resultaatbestemming bedraagt de boekwaarde van de Bouwgronden in
exploitatie € 4.408.000 (€ 4.222.000 plus € 186.000).
Voorzieningen voor verliezen
Voor verwachte toekomstige verliezen vormt de gemeente per complex een
voorziening tegen de contante waarde (eindresultaat gecorrigeerd voor rente). Per
eind 2020 worden voor de huidige complexen BIE geen verliezen verwacht. Wel is
een voorziening aanwezig voor noodzakelijke kosten voor het ‘woonrijp’ afronden
van het bedrijventerrein Overberkel Borculo van € 112.500. Dit complex is
administratief al afgesloten en komt daarom niet langer voor in het MPG.
Daarnaast resteert na verwerking van het minnelijk akkoord in het dossier
Leusinkbrink Ruurlo nog € 663.584 van de voorziening die in 2011 was gevormd
voor nadelige effecten van de demografische ontwikkelingen. Dit bedrag is
beschikbaar om de onverhoopt nadelige fiscale effecten van het akkoord op te
vangen. In 2021 vindt hierover afstemming met de belastingdienst plaats.

De tussentijdse winst is met name gerealiseerd in de complexen De Garver Haarlo
(+ € 100.000), KTV / Op de Bleek Eibergen (+ € 141.000) en Olland Noord Rietmolen
(+ € 116.000). Het verantwoorde verlies op het complex Leusinkbrink Ruurlo BV
hangt samen met de in december 2020 gesloten vaststellingsovereenkomst met
ontwikkelaar Exploitatiemaatschappij Leusinkbrink BV. Dit nadelige resultaat is
overigens gedekt door een gelijke bijdrage vanuit de gevormde voorziening voor
het opvangen van de effecten van demografische ontwikkelingen, zodat per saldo
in het boekjaar geen verlies is geleden.

Voorstel resultaatbestemming 2020
Via de jaarrekening 2020 wordt voorgesteld de winst van € 986.000 van de BIE toe
te voegen aan de Algemene reserve Grondexploitatie. Ook op de post Materiële
vaste activa is een winst gerealiseerd, totaal € 560.000. Voorgesteld wordt om de
boekwinst op de verkoop van de Willibrordusschool Ruurlo ad € 445.000 toe te
voegen aan de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting. Het restant ad
€ 115.000 wordt aan de reserve Grondexploitatie toegevoegd. Per 1 januari 2021 is
de omvang van deze reserve dan € 5.113.000.

De vrijval van voorzieningen bestaat verder uit een bedrag van € 450.000 voor
bedrijventerrein Everskamp Ruurlo en € 100.000 voor de Heuver Gelselaar. Op
basis van de geactualiseerde begrotingen wordt in deze plannen op dit moment
geen negatief eindresultaat meer verwacht.

Op de volgende pagina is een totaaloverzicht van de complexen over het boekjaar
2020 weergegeven.

Boekwaarde
De boekwaarde van de gronden bedraagt per 31 december 2020 € 4.222.000 vóór
winstbestemming. Eind 2019 bedroeg de boekwaarde nog € 4.986.000.
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Verloop boekwaarde complexen Bouwgronden in exploitatie in 2020
Het overzicht hieronder geeft per complex het verloop van de boekwaarde in het boekjaar 2020 weer. Ook is de uitkomst van de tussentijdse resultaatneming op basis van de
voorgeschreven Percentage of Completion [POC] methode weergegeven. De cijfers zijn ontleend aan de onderbouwing van de concept jaarrekening 2020 die in juni 2021 door
de gemeenteraad wordt behandeld.
Bouwgrond in exploitatie

Boekwaarde

Uitgave Opbrengst

1 jan 2020

a

b

c

Boekwaarde

POC in %

Resultaatbepaling boekjaar 2020

Boekwaarde

31 dec 2020

totaal na

winst

winst

vóór bestemming

aftrek risico

obv POC

vorige jaren

d = a+b-c

e

f

g=e*f

h

mutatie

resultaat

31 dec 2020

voor mut vzg voorziening

resultaat

totaal

na bestemming

i

j

k = i+j

l = d-i

Bedrijventerreinen
Kiefte 4 Eibergen
Everskamp Ruurlo

2.339.658
1.539.576

55.584
45.093

5.000
265.499

2.390.242
1.319.170

38%
55%

885.294
- 703.900

339.000
-

364.000
-

- 25.000
-

450.000

- 25.000
450.000

2.365.242
1.319.170

Woongebieden
de Garver Haarlo
Zwilbroekseweg Eibergen
Hofrichter Eibergen
Op de Bleek Eibergen

- 30.627
- 162.278
228.166
- 374.628

322
- 1.178
7.775
218.721

-

- 30.305
- 163.455
235.940
- 155.907

59%
54%
88%
99%

254.134
88.090
698.256
467.282

150.000
47.000
617.000
462.000

50.000
46.000
643.000
321.000

100.000
1.000
- 26.000
141.000

-

100.000
1.000
- 26.000
141.000

69.695
- 162.455
209.940
- 14.907

Vonderman Noordijk
Olland Noord Rietmolen
Hondelinkweg Neede
ABCTA terrein Beltrum
De Mölle Haarlo
De Heuver Gelselaar
Leusinkbrink Ruurlo
Het Nieuwe Jena Beltrum

156.015
131.982
206.143
- 115.206
- 40.416
459.829
633.973
14.135

4.348
32.070
40.343
61.698
- 473
13.901
90.180
189.702

224.550
148.750
165.000
379.807
333.260

160.364
- 60.499
97.736
- 53.508
- 40.890
308.730
344.345
- 129.423

36%
83%
42%
96%
66%
17%
95%
72%

94.840
667.336
973.165
382.001
2.374
60.526
773.423
49.187

34.000
556.000
410.000
368.000
2.000
10.000
735.000
35.000

15.000
440.000
363.000
350.000
3.000
794.609
-

19.000
116.000
47.000
18.000
10.000
- 250.000
35.000

100.000
250.000
-

19.000
116.000
47.000
18.000
110.000
35.000

179.364
55.501
144.736
- 35.508
- 40.890
318.730
94.345
- 94.423

Bouwgronden in exploitatie

4.986.320

758.085

1.521.866

4.222.539

4.692.010

3.765.000

3.389.609

186.000

800.000

986.000

4.408.539

Per programma
Bedrijventerreinen en overig
Woongebieden

3.879.233
1.107.086

100.677
657.408

270.499
1.251.367

3.709.411
513.128

181.394
4.510.615

339.000
3.426.000

364.000
3.025.609

- 25.000
211.000

450.000
350.000

425.000
561.000

3.684.411
724.128
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Grondposities binnen de Materiële vaste activa
LOCATIE

De gemeente Berkelland heeft in het verleden ook grondposities verworven
waarvoor (nog) geen concreet plan bestaat. De BBV voorschriften stellen sinds
2016 dat deze gronden – die voorheen als Niet in exploitatie genomen gronden
[NIEGG] opgenomen werden onder de balanspost Voorraden – verantwoord
moeten worden onder de post Materiële vaste activa.

Balanswaarde
per 31-12-20

Lichtenhorst Borculo

Hiernaast is een overzicht opgenomen van de betreffende locaties waarvoor op dit
moment (nog) geen reëel en stellig voornemen tot ontwikkeling bestaat. Vaak is
een planologische procedure noodzakelijk om de bestemming van de gronden te
herzien voordat een gebiedsontwikkeling mogelijk is. Bij het vaststellen van het
bestemmingsplan zal dan ook een exploitatiebegroting door de gemeenteraad
worden vastgesteld. Vanaf dat moment is het complex voor de grondexploitatie
geopend en kwalificeren de gronden als Bouwgrond in exploitatie.

Hoflaan / Gammaterrein Borculo

114.000

Elbrink III Borculo

130.000

Kiefte ll Berenpas Eibergen
Groenloseweg tegenover Vrijersmaat Eibergen
Schoolstraat Gelselaar

Totaal bedraagt de oppervlakte van deze grondposities ruim 30 hectare. Per m2 is
de gemiddelde waardering afgerond € 7,00. We hebben per eind 2019 in lijn met
het BBV een marktwaardetoets laten uitvoeren. Daarbij is de marktwaarde van de
gronden in de huidige planologische bestemming vergeleken met de balanswaarde.
Een afwaardering tot eventueel lagere marktwaarde was niet noodzakelijk.

45.000

Marijkestraat Neede

12.000

Leusinkbrink Zuid

282.538

Leusinkbrink Noord

578.573

Leusinkbrink westzijde Brinklaan

200.000

Ruilgronden Lintveldseweg Eibergen
Volkstuin en ijsbaan Ruurlo
Totaal MVA voorraad overige gronden
Erfpachtgronden Borculo

Totaal generaal
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793

Willibrordusschool Ruurlo

Reefhorst Neede

De effecten van de Vaststellingsovereenkomst met Exploitatiemaatschappij
Leusinkbrink BV zijn in de jaarrekening 2020 verwerkt. De (agrarisch bestemde)
plandelen waarover de gemeente de regie terug heeft gekregen, zijn verantwoord
voor het overeengekomen compensatiebedrag of de lagere taxatiewaarde.

313.251

11.918

Olland zuid Rietmolen

Ontwikkelingen in 2020
In 2020 heeft de verkoop van de voormalige Willibrordusschool plaatsgevonden.
De resterende boekwaarde van € 45.000 heeft betrekking op de braakliggende
gronden ten noorden van de nieuwe Willibrordusschool aan de Nieuwe weg.

80.470

Kronenkamp Neede

Totaal MVA voorraad strategische gronden

De jaarlijkse kosten die samenhangen met deze gronden bestaan voornamelijk uit
de rentetoerekening. Over 2020 bedroeg de rente over de boekwaarde van de
materiële vaste activa 0,67%. De kosten worden direct ten laste van het resultaat
gebracht en leiden dus niet tot een verhoging van de balanswaarden.

47.968

1.816.510
47.241
52.416
134.001
80.000
313.658
52.025

2.182.193

Facilitaire gebiedsontwikkelingen

Gebiedsonderneming Laarberg

Volledigheidshalve merken wij nog op dat particuliere gebiedsontwikkelingen
hierboven buiten beschouwing zijn gebleven. De gemeente faciliteert de nieuwe
ontwikkeling dan door de ruimtelijke procedures te voeren. Naast deze plankosten
moet de gemeente in sommige gevallen ook investeringen doen in de openbare
ruimte. Voor zover de plankosten en investeringen toerekenbaar zijn aan de
beoogde gebiedsontwikkeling, zullen deze in de vorm van een exploitatiebijdrage
op de grondeigenaar worden verhaald. De afspraken over kostenverhaal worden
vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Een anterieure overeenkomst wordt
gesloten voordat het betreffende bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt
vastgesteld.

De gemeente Berkelland ontwikkelt samen met de gemeente Oost Gelre het
regionale bedrijventerrein Laarberg bij Groenlo. Voor deze ontwikkeling zijn in
2010 een tweetal zelfstandige vennootschappen opgericht. De commanditaire
vennootschap Gebiedsonderneming Laarberg CV voert de grondexploitatie uit.
Beide gemeenten nemen hierin voor 48% deel. De overige 4% is in handen van de
besloten vennootschap Gebiedsonderneming Laarberg BV. Deze vennootschap
voert als bestuurder het beheer en de directietaken uit. De aandelen van de BV zijn
in handen van beide gemeenten (ieder voor 50%).
Een externe raad van commissarissen adviseert aan en houdt toezicht op de
bedrijfsvoering. De gemeente Oost Gelre fungeert als grondgebied-gemeente en
voert de benodigde ruimtelijke procedures. De rol van beide gemeenten is formeel
beperkt tot aandeelhouder. De gemeenten staan daarnaast richting de financier
van de onderneming garant, beide voor maximaal € 12,5 miljoen.

Bij deze vorm van gebiedsontwikkeling exploiteert de gemeente doorgaans zelf
geen eigen grondposities door het uitgeven van kavels. Wel kan het voorkomen dat
de gemeente grond inbrengt of uitruilt om een betere inrichting van het plan
mogelijk te maken. Ook daarover zullen dan in de anterieure overeenkomst
marktconforme afspraken worden gemaakt.

Via de periodieke vergaderingen van de aandeelhouders van de BV en vennoten
van de CV kunnen de gemeenten invloed uitoefenen. De gemeenten besluiten
onder meer over statutenwijzigingen, directiebenoeming, exploitatiebegroting en
verantwoording via de jaarrekening. De opzet van de governance-structuur stelt de
onderneming en de gemeenten in staat daadkrachtig en flexibel te opereren.

In lijn met de notitie van de commissie BBV kwalificeren deze particuliere plannen
niet als gemeentelijke grondexploitaties en worden daarom niet verantwoord via
de balanspost voorraden, onderhanden werk. Om deze reden vallen deze plannen
niet onder de reikwijdte van het MPG.

In de gemeentelijke begroting en jaarrekening wordt de Gebiedsonderneming
Laarberg verantwoord via de Paragraaf Verbonden partijen. De financiële
verantwoording (jaarstukken en begroting) van de onderneming wordt jaarlijks
vertrouwelijk via de griffie ter beschikking gesteld aan de gemeenteraad. Ook
organiseert de onderneming periodiek een bijeenkomst om de raadsleden te
informeren over actuele ontwikkelingen binnen het regionale bedrijventerrein. De
onderneming brengt met enige regelmaat ook een nieuwsbrief uit. We verwijzen
voor meer informatie graag naar https://www.laarberg.nl .

Wel vermelden we hier het bedrijventerrein de Russchemors in Neede. Hiervoor
ontvangt de gemeente bij iedere grondverkoop door de ontwikkelaar een
geïndexeerde exploitatiebijdrage per m2. De nog te verwachten bijdrage (per eind
2020 ruim € 250.000) verantwoorden we onder de balanspost Vorderingen. Omdat
deze vordering pas opeisbaar is bij daadwerkelijke levering van de bedrijfskavel aan
de eindgebruiker, staat tegenover deze vordering een voorziening. Deze valt naar
rato van de gerealiseerde verkopen vrij ten gunste van het betreffende boekjaar.
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Prognose Bouwgronden in exploitatie

Prognoses van de uitgifte per programma

Dit hoofdstuk geeft op totaalniveau en op complexniveau de actuele prognose
weer van de Bouwgronden in exploitatie.

Per complex is op de volgende bladzijden de financiële begroting van de
opbrengsten opgenomen. Om ook een indruk te geven van de totaal verwachte
uitgifte van bouwgrond in m² voor de bedrijventerreinen en het aantal
woningbouwkavels zijn de volgende grafieken opgenomen:

Aan de linkerzijde zijn per complex telkens de volgende onderwerpen opgenomen:
✓ Beschrijving
✓ Toelichting financieel
✓ Risico’s
✓ Programma
✓ Verbeelding
Aan de rechterzijde is het financiële meerjaren perspectief opgenomen.
Het vertrekpunt voor het perspectief met ingang van 2021 is de boekwaarde van
het complex per 1 januari 2021. Daarin is de bestemming van het resultaat over het
jaar 2020, vooruitlopend op het vaststellen van de jaarrekening 2020, al verwerkt.
De financiële begroting is ingedeeld naar type investering en opbrengst.
Aangegeven is welke wijzigingen in de geactualiseerde begroting zijn verwerkt ten
opzichte van de voorgaande begroting (die onderdeel was van de waardering bij de
jaarrekening 2019). Het verschil tussen de actuele begroting per 1 januari 2021 en
de boekwaarde is als budget beschikbaar voor de resterende looptijd.
Om inzicht te geven in de uitgaven, opbrengsten en tussentijdse winstnemingen
per jaar, is per complex grafisch de verwachte cashflow weergegeven.
Middels het MPG 2021 stelt de gemeenteraad voor de
Bouwgronden in exploitatie de geactualiseerde begroting vast.
Dit MPG draagt daarmee bij aan een zorgvuldige uitvoering
van het budgetrecht van de raad.
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BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE TOTAAL GENERAAL
Beschrijving
Hiernaast is het totaaloverzicht opgenomen van de Bouwgronden die op 1 januari
2021 in exploitatie zijn. De begrotingen kennen een maximale looptijd van 10 jaar.

Toelichting financieel
De totale boekwaarde van de complexen bedraagt per 1 januari 2021 € 4,41 miljoen.
Aan investeringen is nog € 2,42 miljoen geraamd. Gedurende de resterende looptijd
van de exploitaties verwachten we € 8,46 miljoen opbrengsten. In de begrotingen is
rekening gehouden met prijsstijgingen door inflatie en rentelasten voor een bedrag
van afgerond € 470.000. Per saldo resulteert dit in een positieve kasstroom van € 5,57
miljoen. Het verwachte resultaat op de complexen bedraagt dan € 1,165 miljoen.
We merken op dat in de jaarrekening 2020 een verwachte winst van € 1,255 miljoen is
genoemd. Het verschil betreft de theoretisch bepaalde rentelast die de komende jaren
over de tussentijdse winstnemingen zal worden berekend, zoals op pagina 5 vermeld.

Risico’s

Omschrijving
TOTAAL GENERAAL

Boekwaarde Begroot
1 jan 2021
1 jan 2020

wijziging

1 jan 2021

Budget
miv 2021

Aankoop
Civiel
Plankosten
Afwaarderingen

10.194.631
7.422.583
9.093.190
- 6.218.265

10.198.788
9.075.452
9.905.564
- 5.968.265

74.203
- 126.981
- 250.000

10.198.788
9.149.656
9.778.583
- 6.218.265

4.157
1.727.073
685.393
-

Investering

20.492.139

23.211.539

- 302.778

22.908.761

2.416.622

Verkoop
Overige opbrengsten

18.573.957
6.875.656

25.262.337
8.492.604

122.639
35.137

25.384.976
8.527.741

6.811.019
1.652.085

Opbrengsten

25.449.613

33.754.942

157.776

33.912.717

8.463.104

Indexatie
Rentelasten
Rente over winstdeel

5.540.403
-

187.115
5.805.781
139.051

- 23.595
- 46.355
- 49.151

163.520
5.759.426
89.900

163.520
219.023
89.900

Financieringslasten

5.540.403

6.131.946

- 119.101

6.012.846

472.442

Cashflow

- 582.930

4.411.456

579.654

4.991.110

5.574.040

Winst t/m 2019
Te verwerken winst 2020

3.389.609
436.000

Budget miv 2021
Af: boekwaarde eind '20

5.574.040
4.408.539

Boekwaarde 1 januari '21

4.408.539

Nog te verwachten winst

1.165.501

De becijferde risico’s op basis van de parameters laten zich als volgt samenvatten:

Programma
Bedrijfskavels: 42.654 m2 in de komende 10 jaar, er resteert dan nog 6.600 m2
Woningkavels: 22 kavels (exclusief complexen Leusinkbrink en KTV / Op de Bleek)

Begrotingswijzigingen
De stijging van de civiele kosten hangt vooral samen met een geactualiseerde raming
voor herstel van woonrijp opgeleverde straten in het plan Leusinkbrink Ruurlo. In dit
plan was ook een afwaardering noodzakelijk naar aanleiding van het bereikte akkoord.
De daling van plankosten, indexatie en rentelasten is vooral toe te schrijven aan de
verbeterde prognose van de uitgifte en kortere looptijden bij de diverse complexen.
Met name in de plannen Everskamp en de Heuver zijn de begrote opbrengsten
gestegen. Daartegenover staat echter een daling voor plandelen Leusinkbrink die zijn
overgeheveld naar de post Materiële vaste activa (Zuid, Noord, westzijde Brinklaan).
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BEDRIJVENTERREIN KIEFTE IV EIBERGEN
Beschrijving
Bedrijventerrein de Kiefte ligt ten zuiden van Eibergen. Het terrein ligt direct nabij de
N18. De uitgifte van bedrijfskavels heeft het afgelopen decennium als gevolg van de
vastgoedcrisis en de werkzaamheden aan de nieuwe N18 vertraging opgelopen.

Toelichting financieel
In de meerjaren prognose gaan we vanaf 2022 uit van een gemiddelde uitgifte van
3.000 m2 bedrijfsterrein per jaar. De geraamde opbrengst bedraagt € 90 per m2.
In het kader van de aanleg van de N18 is met Rijkswaterstaat overeenstemming
bereikt over compensatie van € 1,6 miljoen voor kavels die niet meer uitgeefbaar zijn.
Eind 2020 zijn de concept overeenkomsten ter finale beoordeling ontvangen. We
hopen de formele afwikkeling van dit zeer langlopende traject in 2021 af te ronden.
Rijkwaterstaat heeft daarbij ook naastgelegen agrarische gronden aan de gemeente
aangeboden. Deze gronden zouden in de toekomst mogelijk tot bedrijventerrein
Kiefte V ontwikkeld kunnen worden. Over de aankoop moet de gemeenteraad nog
besluiten. We verwachten het voorstel daartoe rond de zomer van 2021 af te ronden.

Omschrijving
Kiefte 4 Eibergen

Boekwaarde Begroot
1 jan 2021
1 jan 2020

Budget
miv 2021

1.895.662
1.207.491
461.639
- 137.371

1.895.662
1.778.591
589.040
- 137.371

8.900
20.973
-

1.895.662
1.787.491
610.013
- 137.371

580.000
148.374
-

Investering

3.427.421

4.125.922

29.873

4.155.795

728.374

Verkoop
Overige opbrengsten

3.018.925
209.027

5.412.445
1.820.742

6.755
5.000

5.419.200
1.825.742

2.400.275
1.616.715

Opbrengsten

3.227.952

7.233.187

11.755

7.244.942

4.016.990

Indexatie
Rentelasten
Rente over winstdeel

1.826.773

71.125
1.848.946
51.743

386
43.396
- 7.687

71.511
1.892.342
44.056

71.511
65.569
44.056

Financieringslasten

1.826.773

1.971.813

36.096

2.007.909

181.136

- 2.026.242

1.135.452

- 54.214

1.081.238

3.107.480

Cashflow

De raming voor civiele werken moet mede afhankelijk van de definitieve afspraken
met Rijkswaterstaat en eventuele herverkaveling mogelijk herzien worden. Het risico is
becijferd op € 240.000.

Winst t/m 2019
Verwerken resultaat 2020

364.000
- 25.000

Programma

Boekwaarde 1 januari '21

2.365.242

Rood: eigendom gemeente

1 jan 2021

Aankoop
Civiel
Plankosten
Afwaarderingen

Risico’s

Bedrijfskavels: 27.654 m2 (waarvan circa 3.900 m2 reststroken met lagere waarde)

wijziging

Lichtgroen: direct uitgeefbaar
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Budget miv 2021
Af: boekwaarde eind '20
Nog te verwachten winst

3.107.480
2.365.242
742.238

BEDRIJVENTERREIN EVERSKAMP RUURLO
Beschrijving
Bedrijventerrein Everskamp ligt ten zuiden van het spoor in Ruurlo. De verkoop van
bedrijfskavels voor nieuwbouw is de afgelopen jaren gestagneerd. In Ruurlo is vooral
ingezet op de herinvulling van leegstaande bedrijfspanden. In 2019 en 2020 is een
voorzichtig begin van herstel zichtbaar. Er is grond uitgegeven en er is concrete
belangstelling voorbedrijfskavels, al blijft de afzetverwachting bescheiden.

Toelichting financieel
In de meerjaren prognose gaan we uit van een gemiddelde uitgifte van 1.500 m2
bedrijfsterrein per jaar. De geraamde opbrengst bedraagt € 110 per m2 voor
zichtlocaties aan de rondweg en € 90 voor overige percelen.
In lijn met de voorschriften van de commissie BBV hanteren we voor de prognose een
looptijd van maximaal 10 jaar. Eind 2030 resteert in theorie nog circa 6.600 m2
uitgeefbaar terrein. De verwachte boekwaarde bedraagt dan nog € 703.900. Dit
bedrag is hiernaast als ‘verlies’ gepresenteerd, maar de verwachting is dat dit op
langere termijn gecompenseerd kan worden door uitgifte van genoemde 6.600 m2.
We achten dit verdedigbaar omdat de voornaamste uitgaven al wel in huidige
begroting tot en met 2030 zijn opgenomen.

Risico’s
Voor het risico dat bouwrijpe bedrijfspercelen na de looptijd van 10 jaar geen
opbrengst meer opleveren is € 225.000 weerstandsvermogen beschikbaar. Op voorstel
van de accountant is de eerder gevormde verliesvoorziening van € 450.000 in 2020
vrijgevallen ten gunste van het resultaat.

Omschrijving
Everskamp Ruurlo

wijziging

1 jan 2021

Budget
miv 2021

Aankoop
Civiel
Plankosten
Afwaarderingen

2.420.842
1.159.818
356.505
- 970.676

2.420.842
1.597.667
517.002
- 970.676

13.651
- 1.771
-

2.420.842
1.611.318
515.230
- 970.676

451.500
158.725
-

Investering

2.966.489

3.564.835

11.879

3.576.714

610.225

Verkoop
Overige opbrengsten

2.780.143
43.664

3.982.393
59.269

247.050
4.638

4.229.443
63.907

1.449.300
20.243

Opbrengsten

2.823.807

4.041.662

251.688

4.293.350

1.469.543

Indexatie
Rentelasten
Rente over winstdeel

1.176.487

62.102
1.403.954
-

- 3.184
- 42.336
-

58.918
1.361.618
-

58.918
185.131
-

Financieringslasten

1.176.487

1.466.056

- 45.520

1.420.536

244.049

- 1.319.170

- 989.229

285.330

- 703.900

615.270

Cashflow
Winst t/m 2019
Verwerken resultaat 2020

-

Boekwaarde 1 januari '21

1.319.170

Programma
Bedrijfskavels: 21.622 m2 (waarvan 15.000 m2 uitgifte in de komende 10 jaar)

Rood: eigendom gemeente

Boekwaarde Begroot
1 jan 2021
1 jan 2020

Groen: direct uitgeefbaar (oranje in optie)
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Budget miv 2021
Af: boekwaarde eind '20

615.270
1.319.170

Te verwachten verlies

- 703.900

DE GARVER HAARLO
Beschrijving
Aan de westzijde van Haarlo ligt wijk de Garver. De ontwikkeling van de wijk is
nagenoeg afgerond. Er zijn nog enkele kavels voor de nieuwbouw van woningen
beschikbaar. De openbare ruimte is al wel woonrijp opgeleverd.
De belangstelling voor nieuwbouw in Haarlo was tot een paar jaar geleden beperkt.
Daarom werd met name ingezet op invulling van het plan De Mölle / ’t Kossink. Op
grond van inventarisatie van de lokale woonbehoeften lijkt de animo voor kavels
behoorlijk te zijn toegenomen. Er zijn bijvoorbeeld particuliere plannen voor
transformatie van bestaande horecavoorzieningen.

Toelichting financieel
Door de verbeterde vooruitzichten is in 2020 een tussentijdse winst verantwoord van
€ 100.000. De boekwaarde per 1 januari 2021 is € 70.000. We verwachten nog circa
€ 40.000 kosten te moeten maken. Uitgifte van de 3 beschikbare bouwkavels voor
€ 300.000 levert komende jaren nog een positief resultaat op van circa € 190.000.

Risico’s
Er zijn geen significante risico’s binnen dit complex. Wel merken we op dat de
positieve resultaatverwachting afhankelijk is van daadwerkelijke uitgifte van de kavels.
Het is niet uitgesloten dat voor nieuwe woningen voorrang gegeven wordt aan locaties
waar een transformatie opgave ligt. Deze onzekerheid wegen we mee bij het bepalen
van de voorgeschreven wijze van winstbepaling (naar rato van de realisatie).

Programma
Woningen:

3 kavels met een totaal perceeloppervlak van circa 1.300 m2

Omschrijving
de Garver Haarlo

Boekwaarde Begroot
1 jan 2021
1 jan 2020

wijziging

1 jan 2021

Budget
miv 2021

Aankoop
Civiel
Plankosten
Afwaarderingen

43.510
242.828
272.317
-

43.510
266.878
285.317
-

500
- 750
-

43.510
267.378
284.567
-

24.550
12.250
-

Investering

558.655

595.705

- 250

595.455

36.800

Verkoop
Overige opbrengsten

506.903
94.091

806.828
94.091

-

806.828
94.091

299.925
-

Opbrengsten

600.994

900.919

-

900.919

299.925

Indexatie
Rentelasten
Rente over winstdeel

- 37.966

2.874
- 52.315
2.133

- 823
2.594
9.610

2.051
- 49.721
11.743

2.051
- 11.755
11.743

Financieringslasten

- 37.966

- 47.308

11.381

- 35.927

2.038

80.305

352.522

- 11.131

341.391

261.087

Cashflow
Winst t/m 2019
Verwerken resultaat 2020

50.000
100.000

Budget miv 2021
Af: boekwaarde eind '20

261.087
69.695

Boekwaarde 1 januari '21

69.695

Nog te verwachten winst

191.391
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ZWILBROEKSEWEG EIBERGEN
Beschrijving
Oorspronkelijk waren aan de locatie Zwilbroekseweg - Rekkenseweg ten zuidoosten
van Eibergen 8 kavels gepland. Onder invloed van de demografische ontwikkelingen is
dit aantal teruggebracht naar 2. Deze beide kavels zijn in 2019 aan de kopers geleverd.
Nu de bouw (nagenoeg) is afgerond kan het plangebied woonrijp worden gemaakt.

Omschrijving
Boekwaarde Begroot
Zwilbroekseweg Eibergen
1 jan 2021
1 jan 2020
Aankoop
Civiel
Plankosten
Afwaarderingen

wijziging

1 jan 2021

Budget
miv 2021

5.210
235.791
159.804
- 373.000

5.210
336.041
172.086
- 373.000

- 1.282
-

5.210
336.041
170.804
- 373.000

100.250
11.000
-

27.805

140.337

- 1.282

139.055

111.250

Toelichting financieel

Investering

In 2013 is een verlies genomen van € 373.000 vanwege de beschreven wijziging van
het woningbouwprogramma. De boekwaarde per 1 januari 2021 is door de
gerealiseerde verkopen € 162.000 negatief. We verwachten nog uitgaven te moeten
doen voor ruim € 110.000, met name voor de inrichting van de openbare ruimte.
Het complex levert komende jaren nog een winst op van € 54.000.

Verkoop
Overige opbrengsten

334.711
-

334.711
-

-

334.711
-

-

Opbrengsten

334.711

334.711

-

334.711

-

Indexatie
Rentelasten
Rente over winstdeel

97.451

1.049
93.437
2.277

- 639
- 280
- 1.655

410
93.156
621

410
- 4.294
621

Financieringslasten

97.451

96.762

- 2.575

94.188

- 3.263

209.455

97.611

3.857

101.468

- 107.987

Risico’s
Er zijn geen significante risico’s binnen dit complex. Er bestaat wel enige onzekerheid
over de kosten van het verwijderen van overtollig geworden aansluitingen voor
nutsvoorzieningen. Hiervoor is een bedrag opgenomen van € 14.000.

Programma
Woningen:

2 kavels (verkocht in 2019)

Cashflow
Winst t/m 2019
Verwerken resultaat 2020

46.000
1.000

Boekwaarde 1 januari '21

- 162.455
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Budget miv 2021
Af: boekwaarde eind '20
Nog te verwachten winst

- 107.987
- 162.455
54.468

HOFRICHTER EIBERGEN
Beschrijving
Dit betreft de laatste twee kavels in wijk Hofrichter te Eibergen. Deze locatie voor twee
vrijstaande woningen zou op basis van de Structuurvisie Wonen Eibergen weg worden
bestemd. De eind 2019 vastgestelde toetsingscriteria voor woningbouw bieden nu
ruimte om in de behoefte aan nieuwbouw te voorzien.

Omschrijving
Hofrichter Eibergen

wijziging

1 jan 2021

Budget
miv 2021

956.726
704.236
293.138
-

956.726
709.149
299.245
-

3.470
-

956.726
709.149
302.715
-

4.913
9.577
-

Investering

1.954.100

1.965.120

3.470

1.968.590

14.490

Verkoop
Overige opbrengsten

2.197.270
390.968

2.519.270
390.968

- 10.225
-

2.509.045
390.968

311.775
-

Opbrengsten

2.588.238

2.910.238

- 10.225

2.900.013

311.775

Indexatie
Rentelasten
Rente over winstdeel

227.078

137
218.681
10.558

5
14.344
- 10.781

142
233.025
- 223

142
5.947
- 223

Financieringslasten

227.078

229.375

3.568

232.944

5.866

Cashflow

407.060

715.742

- 17.263

698.479

291.419

Er zijn geen significante risico’s binnen dit complex.

Winst t/m 2019
Verwerken resultaat 2020

643.000
- 26.000

Budget miv 2021
Af: boekwaarde eind '20

291.419
209.940

Programma

Boekwaarde 1 januari '21

209.940

Nog te verwachten winst

81.479

Voor de goede orde merken we op dat in de begroting geen rekening is gehouden met
de ontwikkeling van het gedeelte van deze wijk rond de Kapittelsingel. Voor die
gronden geldt de bestemming Groen. Van de wijzigingsbevoegdheid naar Wonen kan –
mits daar behoefte aan bestaat – pas gebruik worden gemaakt nadat de
belemmeringen vanwege een milieucontour zijn weggenomen.

Toelichting financieel
Over het jaar 2020 is correctie van € 26.000 op de eerder verantwoorde winst
verantwoord, met name als gevolg van de bijgestelde begroting. Daarbij is rekening
gehouden met een lagere grondopbrengst als gevolg van de aanwezigheid van kabels /
leidingen en hogere rentelasten als gevolg van een langere doorlooptijd.
Het plan is woonrijp. We verwachten na verkoop van de kavels nog een winst van
€ 81.000 te boeken.

Risico’s

Woningen:

2 kavels voor vrijstaande woningen

Aankoop
Civiel
Plankosten
Afwaarderingen

Boekwaarde Begroot
1 jan 2021
1 jan 2020

16

OP DE BLEEK EIBERGEN
Beschrijving
Dit betreft de gebiedsontwikkeling van het voormalige KTV terrein. De exploitatie
wordt door ontwikkelaar Ter Steege gevoerd. Het plan wordt onder de gemeentelijke
Bouwgronden in exploitatie verantwoord omdat de gemeente in het verleden
grondposities heeft ingebracht. Met de ontwikkelaar is overeenstemming bereikt over
een aanpassing van het woningbouwprogramma. Het gewijzigde bestemmingsplan is
in 2018 vastgesteld. Het plan is nagenoeg afgerond. Komende periode zal de wijk
woonrijp worden gemaakt. Momenteel worden plannen ontwikkeld voor de invulling
van het voormalige ketelhuis als beeldbepalend erfgoed.
Aandachtspunt is de realisatie van woon-werk kavels op bedrijventerrein de Mors,
deze voorzien blijkbaar niet in de behoefte.

Toelichting financieel
Over het jaar 2020 is een winst van € 141.000 verantwoord in verband met de
gerealiseerde vooruitgang. De boekwaarde bedraagt € 15.000 negatief.
De provincie Gelderland heeft in 2019 de eerder toegezegde bijdrage aan de
exploitatie ad € 226.401 definitief vastgesteld. Met de ontwikkelaar zijn afspraken
gemaakt over de inzet van deze middelen voor de kwalitatieve afronding van de wijk.
De subsidie is daarom in 2020 geheel aan de ontwikkelaar doorbetaald, zoals ook in
het MPG 2020 was begroot. Na overdracht van de openbare ruimte aan de gemeente
resteert naar verwachting een budgettair neutraal resultaat.

Omschrijving
Op de Bleek Eibergen
Aankoop
Civiel
Plankosten
Afwaarderingen

Boekwaarde Begroot
1 jan 2021
1 jan 2020

wijziging

1 jan 2021

Budget
miv 2021

1
805.986
667.114
-

2
805.986
697.114
-

- 15.000
-

2
805.986
682.114
-

1
15.000
-

1.473.102

1.503.103

- 15.000

1.488.103

15.001

821.472
991.267

821.472
991.267

-

821.472
991.267

-

Opbrengsten

1.812.739

1.812.739

-

1.812.739

-

Indexatie
Rentelasten
Rente over winstdeel

- 137.270

422
- 137.946
213

- 372
- 4.750
4.855

50
- 142.695
5.068

50
- 5.426
5.068

Financieringslasten

- 137.270

- 137.310

- 267

- 137.577

- 307

Cashflow

476.907

446.947

15.267

462.214

- 14.694

Winst t/m 2019
Verwerken resultaat 2020

321.000
141.000

Budget miv 2021
Af: boekwaarde eind '20

Boekwaarde 1 januari '21

- 14.907

Nog te verwachten winst

Investering
Verkoop
Overige opbrengsten

- 14.694
- 14.907

Risico’s
Er zijn geen specifieke risico’s binnen dit complex.

Programma
Woningen:

nog beschikbaar zijn 5 woon-werkkavels, zie www.opdebleek.nl
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214

VONDERMAN NOORDIJK
Beschrijving
Aan de zuidrand van de bebouwde kern van Noordijk ligt het plan Vonderman. In dit
plan zijn nog 4 kavels beschikbaar. Voor 1 van de kavels voor een vrijstaande woning is
in 2020 een verkoopovereenkomst gesloten, de notariële levering heeft in 2021
plaatsgevonden. De 3 overige kavels zijn momenteel gereserveerd.

Toelichting financieel
Over het jaar 2020 is een winst van € 19.000 verantwoord. De boekwaarde bedraagt
per 1 januari 2021 nog € 179.000.
Na uitgifte van de kavels en het woonrijp afronden resteert een winst van € 57.000.
Voorzichtigheidshalve is verondersteld dat uitgifte van kavels zeer geleidelijk tot en
met het jaar 2024 plaats zal vinden. Gelet op de lopende reserveringen is dat wellicht
te pessimistisch ingeschat. We zullen in het volgende MPG de uitkomsten van de
lopende verkooptrajecten vertalen in de begroting.

Risico’s

Omschrijving
Vonderman Noordijk

Boekwaarde Begroot
1 jan 2021
1 jan 2020

wijziging

1 jan 2021

Budget
miv 2021

Aankoop
Civiel
Plankosten
Afwaarderingen

79.953
306.405
-

149.953
350.255
-

24.000
- 11.100
-

173.953
339.155
-

94.000
32.750
-

Investering

386.358

500.208

12.900

513.108

126.750

Verkoop
Overige opbrengsten

319.888
4.736

678.588
4.736

16.390
-

694.978
4.736

375.090
-

Opbrengsten

324.624

683.324

16.390

699.714

375.090

Indexatie
Rentelasten
Rente over winstdeel

83.630

8.848
96.807
- 2.108

- 2.690
- 11.199
5.901

6.158
85.608
3.793

6.158
1.978
3.793

Financieringslasten

83.630

103.547

- 7.989

95.559

11.929

- 145.364

79.569

11.479

91.047

236.411

Er zijn geen significante risico’s binnen dit complex.
Cashflow

Programma
Woningen:

4 kavels, 2 voor vrijstaande en 2 voor 2^1 kap woningen

Winst t/m 2019
Verwerken resultaat 2020

15.000
19.000

Budget miv 2021
Af: boekwaarde eind '20

236.411
179.364

Boekwaarde 1 januari '21

179.364

Nog te verwachten winst

57.047
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OLLAND NOORD RIETMOLEN
Beschrijving
Dit betrof een nieuwbouwplan voor 20 woningen. Tot en met het jaar 2019 zijn 17
kavels verkocht. Twee minder courante kavels stonden vanwege de demografische
ontwikkelingen op de nominatie om niet ingevuld te worden. Naar aanleiding van het
actualiseren van de behoefte aan nieuwbouw in Rietmolen is besloten de twee kavels
te herverkavelen tot vier kavels. Het bestemmingsplan is hierop in maart 2020
gewijzigd vastgesteld.

Omschrijving
Olland Noord Rietmolen

wijziging

1 jan 2021

Budget
miv 2021

78.134
351.196
742.976
- 310.000

78.134
403.093
796.373
- 310.000

- 20.337
- 19.185
-

78.134
382.756
777.188
- 310.000

31.561
34.212
-

862.306

967.600

- 39.522

928.079

65.773

Verkoop
Overige opbrengsten

1.656.682
1.750

1.884.832
1.750

1.350
-

1.886.182
1.750

229.500
-

Opbrengsten

1.658.432

1.886.582

1.350

1.887.932

229.500

Indexatie
Rentelasten
Rente over winstdeel

295.628

5.061
273.048
23.462

- 4.563
18.971
- 18.340

498
292.019
5.123

498
- 3.609
5.123

Financieringslasten

295.628

301.572

- 3.932

297.640

2.012

Cashflow

500.499

617.410

44.804

662.214

161.715

Er zijn geen significante risico’s binnen dit complex.

Winst t/m 2019
Verwerken resultaat 2020

440.000
116.000

Budget miv 2021
Af: boekwaarde eind '20

161.715
55.501

Programma

Boekwaarde 1 januari '21

55.501

Nog te verwachten winst

106.214

Toelichting financieel
In 2013 is de opbrengstverwachting voor het plan naar aanleiding van de beoogde
vermindering van plancapaciteit naar beneden bijgesteld. Dit heeft toen geleid tot een
afwaardering van € 310.000. In 2019 is extra ruimte voor nieuwbouw ontstaan,
waardoor de begrote opbrengst toch weer kon worden verhoogd.
In 2020 zijn drie kavels verkocht. Mede daardoor is over 2020 een winst van € 116.000
verantwoord. De boekwaarde per 1 januari 2021 bedraagt € 55.000. Per saldo
verwachten we nog € 230.000 inkomsten uit de verkoop van de laatste twee kavels
voor vrijstaande woningen. De komende jaren levert dit nog een winst op van
€ 106.000. Voorzichtigheidshalve is de verkoop in 2 jaren geprognosticeerd.

Risico’s

Woningen:

er resteren per eind 2020 nog 2 kavels voor vrijstaande woningen

Aankoop
Civiel
Plankosten
Afwaarderingen

Boekwaarde Begroot
1 jan 2021
1 jan 2020

Investering
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HONDELINKWEG NEEDE
Beschrijving
Dit betreft een nieuwbouwplan voor 21 woningen. De locatie is gelegen naast de
voetbalvelden van SC Neede. De verkoop van kavels viel jarenlang enigszins tegen,
maar vanaf 2018 is de marktsituatie verbeterd. De eind 2019 vastgestelde
toetsingscriteria voor woningbouw bieden extra ruimte voor plannen die in een
aantoonbare behoefte voorzien. Dat heeft tot een herbeoordeling van dit plan geleid
ten opzichte van de eerder voorgenomen visie om plancapaciteit terug te dringen.

Toelichting financieel
Naar aanleiding van de in 2017 vastgestelde Structuurvisie Wonen Neede is de
verwachte opbrengst voor de 8 kavels op het middenterrein geschrapt. Totaal is
afgelopen jaren voor € 1.070.000 verlies genomen. In de meerjarenbegroting is de
verkoopopbrengst voor de 8 kavels weer opgenomen. Dat heeft door de POC
methodiek en de 5 verkochte kavels in 2019 geleid tot een winst over dat jaar van
€ 363.000.
In 2020 is 1 kavel verkocht en kan € 47.000 tussentijdse winst worden genomen. De
boekwaarde per 1 januari 2021 bedraagt € 145.000. Per saldo verwachten we de
komende jaren een netto kasstroom van € 690.000. De huidige begroting leidt tot een
nog te boeken winst van € 545.000.
Daarbij is de uitgifte van 8 kavels voorzichtigheidshalve geleidelijk over de jaren tot en
met 2025 begroot. Op basis van de lopende reserveringen verwachten we echter dat
het daadwerkelijke uitgiftetempo hoger zal liggen.

Risico’s

Omschrijving
Hondelinkweg Neede
Aankoop
Civiel
Plankosten
Afwaarderingen

wijziging

1 jan 2021

Budget
miv 2021

554.609
812.594
118.917
- 1.070.000

558.765
1.030.727
185.449
- 1.070.000

- 3.140
-

558.765
1.030.727
182.310
- 1.070.000

4.156
218.133
63.393
-

416.120

704.941

- 3.140

701.802

285.681

Verkoop
Overige opbrengsten

1.119.290
78.502

2.108.090
78.502

-

2.108.090
78.502

988.800
-

Opbrengsten

1.197.792

2.186.592

-

2.186.592

988.800

Indexatie
Rentelasten
Rente over winstdeel

516.408

21.540
457.155
51.447

- 3.290
36.220
- 33.123

18.250
493.375
18.324

18.250
- 23.033
18.324

Financieringslasten

516.408

530.142

- 193

529.949

13.542

Cashflow

265.264

951.509

3.333

954.841

689.577

Winst t/m 2019
Verwerken resultaat 2020

363.000
47.000

Budget miv 2021
Af: boekwaarde eind '20

689.577
144.736

Boekwaarde 1 januari '21

144.736

Nog te verwachten winst

544.841

Investering

Er zijn geen significante risico’s binnen dit complex.

Programma
Woningen:

Boekwaarde Begroot
1 jan 2021
1 jan 2020

per eind 2020 zijn nog 8 kavels voor vrijstaande woningen te leveren.
Hiervan zijn in 2021 inmiddels 2 akten gepasseerd.

20

ABCTA BELTRUM
Beschrijving
Dit betreft de gebiedsontwikkeling die mogelijk is geworden na de sloop van de
voormalige ABCTA fabriek en de verplaatsing van enkele bedrijven uit de kom van
Beltrum. De provincie heeft via subsidies een belangrijke bijdrage aan de
transformatieopgave geleverd. Alle kavels in het plan zijn inmiddels verkocht. Het plan
wordt nu woonrijp opgeleverd. Het complex wordt in 2021 administratief afgesloten.
Voor de uitgifte van 4 extra kavels (raad 16 maart ’21) openen we een nieuw complex.

Toelichting financieel
In het verleden zijn forse verliezen op het plan verantwoord. Dit werd enerzijds
veroorzaakt door de aard van het complexe project. Anderzijds doordat vanwege de
demografische ontwikkelingen rekening werd gehouden met een beperkte uitvoering
van het oorspronkelijke plan. In 2017 werd aan de hand van een pilot duidelijk dat er
behoefte bestond aan woningen voor met name starters. Dat heeft alsnog geleid tot
volledige invulling van het plan en verantwoording van € 350.000 winst tot en met
2019.
De boekwaarde per 1 januari 2021 bedraagt € 35.000 negatief. Per saldo verwachten
we in 2021 nog € 15.000 uit te moeten geven. We kunnen het complex dan in het jaar
2021 afsluiten met een bescheiden winst van maximaal € 20.000.

Risico’s
Er zijn geen significante risico’s binnen dit complex. Wel is geconstateerd dat een
grondtransactie in het verleden niet geheel correct is verrekend. Er zou nog een
verrekening van circa € 10.000 moeten plaatsvinden met een van de betrokken
partijen. In 2021 moet definitief blijken of deze vordering inbaar is.

Omschrijving
ABCTA Beltrum
Aankoop
Civiel
Plankosten
Afwaarderingen

wijziging

1 jan 2021

Budget
miv 2021

2.278.102
1.505.032
312.948
- 1.972.509

2.278.102
1.496.665
340.465
- 1.972.509

19.973
- 12.056
-

2.278.102
1.516.638
328.409
- 1.972.509

11.606
15.461
-

Investering

2.123.573

2.142.724

7.917

2.150.640

27.067

Verkoop
Overige opbrengsten

1.117.283
1.921.818

1.127.882
1.921.818

-

1.127.882
1.921.818

10.599
-

Opbrengsten

3.039.101

3.049.701

-

3.049.701

10.599

Indexatie
Rentelasten
Rente over winstdeel

512.020

512.842
- 819

- 1.783
1.142

511.059
323

- 961
323

Financieringslasten

512.020

512.023

- 641

511.382

- 638

Cashflow

403.508

394.954

- 7.275

387.678

- 15.830

Winst t/m 2019
Verwerken resultaat 2020

350.000
18.000

Budget miv 2021
Af: boekwaarde eind '20

- 15.830
- 35.508

Boekwaarde 1 januari '21

- 35.508

Nog te verwachten winst

19.678

Programma
Woningen:

Boekwaarde Begroot
1 jan 2021
1 jan 2020

alle uitgeefbare kavels zijn inmiddels verkocht

21

DE MOLLE HAARLO
Beschrijving
Op de locatie van het voormalige gemeenschapsgebouw De Molle aan de rand van de
bebouwde kom in Haarlo is een kleinschalig woningbouwplan ontwikkeld. Planologisch
zijn 5 woningen mogelijk. Hiervan zijn er inmiddels 3 gerealiseerd.
De resterende 2 kavels aan Het Kossink zijn minder courant. De behoefte aan
nieuwbouw in Haarlo is in 2020 verder worden verkend. Bij de afwegingen omtrent de
wenselijke invulling zullen ook andere (transformatie) locaties in Haarlo betrokken
worden. Mogelijk leidt dit tot een heroriëntatie op de bestemming van de nog
beschikbare gronden in dit plan, mede in relatie tot de mogelijke ontwikkeling van de
naastgelegen voormalige horecalocatie.

Omschrijving
De Mölle Haarlo

wijziging

1 jan 2021

Budget
miv 2021

3.090
40.817
32.869
- 19.710

3.090
78.317
36.514
- 19.710

750
355
-

3.090
79.067
36.869
- 19.710

38.250
4.000
-

57.066

98.211

1.105

99.316

42.250

Verkoop
Overige opbrengsten

124.070
-

124.070
-

-

124.070
-

-

Opbrengsten

124.070

124.070

-

124.070

-

Indexatie
Rentelasten
Rente over winstdeel

23.114

23.115
-

- 736
-

22.379
-

- 734
-

De boekwaarde per 1 januari 2021 bedraagt € 41.000 negatief. Per saldo verwachten
we nog € 42.000 uit te moeten geven. We kunnen de exploitatie – afhankelijk van de
keuze rond de 2 kavels – in het jaar 2021 dan met een klein verlies afsluiten.

Financieringslasten

23.114

23.115

- 736

22.379

- 734

Cashflow

43.890

2.744

- 369

2.374

- 41.516

Risico’s
Er zijn geen significante risico’s binnen dit complex.

Winst t/m 2019
Verwerken resultaat 2020

3.000
-

Programma

Boekwaarde 1 januari '21

- 40.890

Toelichting financieel
Voorzichtigheidshalve houden we in de begroting geen rekening meer met de
verkoopopbrengst voor de 2 kavels. Wel is nog budget beschikbaar voor civiele kosten
voor de (her)inrichting van de openbare ruimte.

Woningen:

2 kavels zijn nog uitgeefbaar (2^1 kapwoning)

Aankoop
Civiel
Plankosten
Afwaarderingen

Boekwaarde Begroot
1 jan 2021
1 jan 2020

Investering

22

Budget miv 2021
Af: boekwaarde eind '20
Nog te verwachten verlies

- 41.516
- 40.890
- 626

DE HEUVER GELSELAAR
Beschrijving
Aan de Dorpsstraat in Gelselaar ligt voormalige boerderij De Heuver. Deze
karakteristieke locatie is jaren geleden verworven om planologisch ruimte te bieden
voor nieuwbouw van woningen. De oorspronkelijke omvang van deze plannen is
inmiddels flink teruggeschroefd. Vele pogingen om de boerderij een nieuw leven te
geven zijn afgelopen jaren de revue gepasseerd. De boerderij is begin 2020 verkocht
en wordt na een grondige restauratie, waaraan de provincie substantieel bijdraagt,
getransformeerd tot 2 ruime woningen. Naast de boerderij zijn nog 3 kavels voor
vrijstaande woningen beschikbaar. Twee kavels zijn momenteel gereserveerd.

Toelichting financieel
Projecten waarbij bedrijfsverplaatsingen aan de orde zijn, zijn economisch vaak niet
rendabel te exploiteren. Ook het beperken van de planomvang leidt tot financiële
consequenties. Afgelopen jaren is het plan met € 1.115.000 afgewaardeerd.
De verkoop van de boerderij heeft in 2020 tot een beperkte winst van € 10.000 geleid.
De boekwaarde per 1 januari 2021 bedraagt nog € 319.000. We verwachten nog circa
€ 175.000 uitgaven. Met een lagere opbrengst als gevolg van een eventuele
herprogrammering wordt nu niet langer rekening gehouden. De eerder gevormde
verliesvoorziening is in 2020 vrijgevallen. De verkoop van de 3 kavels en achterliggende
agrarische gronden levert naar de huidige inzichten € 542.000 op. De geactualiseerde
begroting leidt tot een toekomstige winstverwachting van € 48.000.

Risico’s

Omschrijving
De Heuver Gelselaar
Aankoop
Civiel
Plankosten
Afwaarderingen

wijziging

1 jan 2021

Budget
miv 2021

1.593.112
95.485
115.437
- 1.115.000

1.593.112
204.856
198.094
- 1.115.000

2.300
- 33.000
-

1.593.112
207.156
165.094
- 1.115.000

111.671
49.657
-

Investering

689.034

881.062

- 30.700

850.362

161.328

Verkoop
Overige opbrengsten

165.000
508.626

595.750
508.626

110.875
-

706.625
508.626

541.625
-

Opbrengsten

673.626

1.104.376

110.875

1.215.251

541.625

Indexatie
Rentelasten
Rente over winstdeel

293.321

6.004
321.781
-

- 3.419
- 20.003
2.773

2.585
301.777
2.773

2.585
8.456
2.773

Financieringslasten

293.321

327.785

- 20.650

307.135

13.814

- 308.730

- 104.471

162.225

57.754

366.483

Cashflow
Winst t/m 2019
Verwerken resultaat 2020

10.000

Budget miv 2021
Af: boekwaarde eind '20

366.483
318.730

Boekwaarde 1 januari '21

318.730

Nog te verwachten winst

47.754

Voor dit complex zijn geen specifieke risico’s bekend.

Programma
Woningen:

Boekwaarde Begroot
1 jan 2021
1 jan 2020

3 kavels zijn nog uitgeefbaar (vrijstaande woningen)
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LEUSINKBRINK RUURLO (Zoomgebied en Zone Enkeerdlaan)
Beschrijving
Dit betreft een grootschalige gebiedsontwikkeling in opvolgende fases aan de oostzijde
van Ruurlo. De gemeente Ruurlo heeft hiervoor in 2001 een overeenkomst gesloten
met Exploitatiemaatschappij Leusinkbrink BV. De ontwikkelaar is op grond daarvan
verantwoordelijk voor de aanleg van civiele werken (waaronder de oostelijke en
zuidelijke rondwegen) en de verkoop van kavels. De gemeente verwerft de grond,
voert de planologische procedures, treedt op als financier en deelt voor 50% mee in
een positief projectresultaat.
De partijen voerden een juridische procedure in hoger beroep over de gevolgen van de
demografische ontwikkelingen. Eind 2020 is een minnelijk akkoord bereikt.

Toelichting financieel
Het overzicht hiernaast geeft een beperkt beeld van de totale financiële situatie. De
exploitatie wordt immers in belangrijke mate verantwoord binnen de vennootschap.
De uitkomsten van het bereikte akkoord zijn in 2020 verwerkt. De plandelen
Leusinkbrink Zuid, Noord en de 4 kavels aan de westzijde van de Brinklaan zijn tegen
taxatiewaarde overgeheveld naar de post Materiële vaste activa. De boekwaarde is
met € 250.000 afgewaardeerd. Dit is gedekt door een bijdrage uit de voorziening.
In de exploitatiebegroting resteert nu nog het afronden van het Zoomgebied en de
Zone Enkeerdlaan. De boekwaarde voor de gronden die de gemeente in deze
plandelen bezit bedraagt na afwaardering nog € 94.000. Het gaat daarbij om 17.985
m2 kavels, waarvoor de gemeente contractueel € 11,35 per m2 ontvangt. Begroot is
dat de 49 kavels (inclusief 11 rijwoningen) de komende 5 jaar zullen worden verkocht.

Omschrijving
Leusinkbrink Ruurlo

wijziging

1 jan 2021

Budget
miv 2021

Aankoop
Civiel
Plankosten
Afwaarderingen

334.133
35.770
5.226.659
- 250.000

334.133
11.109
5.352.936
-

40.000
- 32.543
- 250.000

334.133
51.109
5.320.392
- 250.000

15.339
93.734
-

Investering

5.346.562

5.698.178

- 242.543

5.455.635

109.073

Verkoop
Overige opbrengsten

4.079.060
2.631.207

4.531.986
2.620.835

- 248.796
25.498

4.283.190
2.646.334

204.130
15.127

Opbrengsten

6.710.267

7.152.821

- 223.298

6.929.524

219.257

Indexatie
Rentelasten
Rente over winstdeel

663.441

5.918
748.277
-

- 2.971
- 80.758
- 2.330

2.947
667.519
- 2.330

2.947
4.078
- 2.330

Financieringslasten

663.441

754.195

- 86.059

668.136

4.695

Cashflow

700.264

700.449

105.304

805.753

105.489

Winst t/m 2019
Verwerken resultaat 2020

794.609
-

Budget miv 2021
Af: boekwaarde eind '20

105.489
94.345

Boekwaarde 1 januari '21

94.345

Nog te verwachten winst

11.144

We merken op dat de gemeente eind 2020 een vordering op de ontwikkelaar heeft
van € 2.321.000 uit hoofde van projectfinanciering. Op basis van het akkoord is de
gemeente een compensatievergoeding van € 1.480.000 verschuldigd. Per saldo heeft
de gemeente daarom nog € 841.000 te vorderen van de ontwikkelaar.

Risico’s
Door het bereiken van een minnelijk akkoord zijn de risico’s sterk beperkt. Mogelijk
kleven er nog wel fiscale consequenties aan. Deze stemmen we momenteel af met de
ontwikkelaar en leggen we vervolgens medio 2021 voor aan de belastingdienst.

Programma
Woningen:

Boekwaarde Begroot
1 jan 2021
1 jan 2020

in het Zoomgebied en de Zone Enkeerdlaan zijn eind 2020 nog 49 kavels
beschikbaar (4x vrijstaand, 31x 2^1 kapwoning en 14 rijwoningen).

Voor een actueel beeld van het plan verwijzen we naar www.ruurlo-bouwkavels.nl
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HET NIEUWE JENA BELTRUM
Beschrijving
Op de locatie van de voormalige Jenaplanschool in Beltrum zijn in 2020 8 woningen
voor senioren gerealiseerd. In 2021 wordt het complex woonrijp opgeleverd. Dat
gebeurt in goed overleg met de nieuwe bewoners en met de gebruikers van het
naastgelegen Dacapo-gebouw.

Toelichting financieel
De boekwaarde eind 2020 bedraagt € 94.000 negatief; per saldo waren de
opbrengsten uit kavelverkopen (€ 333.000) hoger dan de investeringen (€ 204.000).
Het budget voor investeringen is naar beneden bijgesteld omdat de werkelijke kosten
voor sloop en sanering zijn meegevallen. De voorspoedige uitvoering en gerealiseerde
korte doorlooptijd zorgt daarnaast voor lagere plankosten. Over 2020 is € 35.000
tussentijdse winst verantwoord.
We verwachten het complex in 2021 met een bescheiden winst van € 13.500 af te
kunnen sluiten.

Risico’s

Omschrijving
Nieuwe Jena Beltrum

Boekwaarde Begroot
1 jan 2021
1 jan 2020

wijziging

1 jan 2021

Budget
miv 2021

Aankoop
Civiel
Plankosten
Afwaarderingen

31.500
145.586
26.461
-

31.500
206.420
85.673
-

- 15.534
- 21.952
-

31.500
190.886
63.721
-

45.300
37.260
-

Investering

203.548

323.593

- 37.485

286.108

82.560

Verkoop
Overige opbrengsten

333.260
-

334.020
-

- 760
-

333.260
-

-

Opbrengsten

333.260

334.020

- 760

333.260

-

Indexatie
Rentelasten
Rente over winstdeel

290

2.035
- 2.001
145

- 2.035
- 34
484

- 2.035
629

- 2.324
629

Financieringslasten

290

179

- 1.585

- 1.406

- 1.696

129.423

10.248

38.310

48.558

- 80.864

Cashflow

Er zijn geen specifieke risico’s verbonden aan dit complex.

Programma
Woningen:

8 kavels, de woningen zijn in 2020 gebouwd

Winst t/m 2019
Verwerken resultaat 2020

35.000

Budget miv 2021
Af: boekwaarde eind '20

- 80.864
- 94.423

Boekwaarde 1 januari '21

- 94.423

Nog te verwachten winst

13.558
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Balanswaarde
De boekwaarde van het complex na aftrek van eventueel gevormde voorzieningen
voor verwachte verliezen.

Begrippenlijst
Hieronder lichten we de meest gebruikte begrippen op het terrein van
gemeentelijke grondexploitaties toe. Voor meer informatie verwijzen we ook graag
naar de volgende bronnen:
•
•

Boekwaarde
De boekwaarde van een complex is het saldo van de verrichte investeringen en de
gerealiseerde opbrengsten. De boekwaarde kan worden verhoogd met
vervaardigingskosten (bouw- en woonrijp maken, plankosten en overige kosten
volgens het Besluit ruimtelijke ordening) voor zover de marktwaarde dit toelaat. De
boekwaarde daalt door kavelopbrengsten (en kan mogelijk negatief worden).
Nadat alle kavels zijn uitgegeven en de openbare ruimte is opgeleverd kan het
complex worden afgesloten en zal het eindresultaat verantwoord worden.

Notitie Grondbeleid commissie BBV
https://www.commissiebbv.nl/cms/view/f0679c8b-b77d-4f91-bff5b66a612634ac/grondexploitatie
VNG Notitie Grondbeleid voor raadsleden
https://vng.nl/publicaties/grondbeleid-voor-raadsleden

Actief grondbeleid
Een vorm van grondbeleid waarbij de gemeente grond verwerft, bouw- en
woonrijp maakt en kavels verkoopt met het oog op de gewenste bebouwing. De
gemeente draagt daarbij het economisch risico op de grondexploitatie.

Bouwgrond in exploitatie, BIE
Die gronden in eigendom van de gemeente, waarvoor door de gemeenteraad een
grondexploitatiecomplex met een grondexploitatiebegroting is vastgesteld.
Het startpunt van bouwgrond in exploitatie (BIE) is het raadsbesluit met de
vaststelling van het bestemmingsplan en het grondexploitatiecomplex, inclusief
grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de BIE geopend en kunnen
kosten worden geactiveerd en bijgeschreven op de voorraadpositie bij
onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie) op de balans.

Algemene reserve grondexploitatie
Een bestemmingsreserve die bedoeld is om de risico’s die samenhangen met
langlopende grondexploitaties op te kunnen vangen. Jaarlijks worden eventuele
verliezen gedekt door een bijdrage vanuit de reserve of worden (tussentijds)
behaalde winsten toegevoegd aan de reserve. Op deze wijze kan het geheel van de
gemeentelijke grondexploitaties budgettair neutraal en ‘self-supporting’ in de
begroting worden opgenomen.

Bouwrijp maken
Grond geschikt maken voor de beoogde nieuwbouwontwikkeling door
bodemsanering, grondwerken en aanleg van civiele infrastructuur (bouwstraten,
watergangen, riolering en kabels en leidingen van nutsbedrijven).

Anterieure overeenkomst
Een overeenkomst over de ontwikkeling van een locatie met grondeigenaren of
ontwikkelaars voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan. De
overeenkomst bevat bepalingen over het gewenste programma, de ruimtelijke
procedure, de inrichting van de openbare ruimte, het verhaal van kosten, de wijze
van uitvoering en beoogde planning.

Complex
Zie Grondexploitatiecomplex.
Contant maken
Een methode om alle kosten en opbrengsten in de toekomst met rente terug te
rekenen tot een bepaald peilmoment, met als doel verschillende kasstromen in de
tijd vergelijkbaar te maken. Hiervoor gebruiken we het disconteringspercentage.

BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten)
De door het rijk vastgestelde regelgeving waaraan de begroting en de
verantwoording van de lagere overheden moeten voldoen.
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Contante waarde (of netto contante waarde, NCW)
De (netto) contante waarde is het saldo van de kasstroom uit toekomstige
investeringen en opbrengsten, teruggerekend naar een peildatum. Vaak wordt als
peildatum 1 januari van het lopende begrotingsjaar gehanteerd. Dit moment valt
namelijk samen met 31 december van het juist afgesloten boekjaar en is relevant
voor de waardering van de complexen in het kader van de jaarrekening.

exploiteren van vastgoed. Ook het beheer van de woonrijp gemaakte openbare
ruimte behoort niet tot de grondexploitatie.
Grondexploitatiecomplex (ook wel complex)
Een grondexploitatiecomplex is een ruimtelijk plan, voorzien van een financiële
vertaling. Het grondexploitatiecomplex bevat de grondexploitatieopzet met daarin
opgenomen: (a) een kaart van het grondexploitatiecomplex, (b) een beschrijving
van de bestemming, het bouwprogramma en de inrichting van de openbare ruimte
en (c) een grondexploitatiebegroting.

Disconteringspercentage
Het rentepercentage waarmee de eindwaarde wordt teruggerekend naar de
contante waarde op peildatum. Dit percentage (momenteel 2%) wordt ook
gehanteerd voor het berekenen van de hoogte van verliesvoorzieningen.

Indexatie van prijzen
Een grondexploitatie is een berekening over meerdere jaren. De uitgaven en
inkomsten in de exploitatiebegroting per complex zijn opgenomen volgens het
huidige prijspeil. In de begroting houden we rekening met prijsstijgingen door
inflatie. In het MPG wordt vermeld met welke parameters gerekend is. Voor
investeringen hanteren we 2,0% per jaar. De opbrengsten zijn omwille van het
voorzichtigheidsbeginsel niet geïndexeerd.

Eindwaarde
Het begrote resultaat van een complex op de verwachte einddatum, rekening
houdend met kosten- en/of opbrengstenstijging en met rente tijdens de looptijd.
Faciliterend grondbeleid
Een vorm van grondbeleid waarbij de gemeente de grond niet zelf verwerft, maar
de ontwikkeling aan de eigenaren zelf overlaat binnen door de gemeente te stellen
kaders. De afspraken over de ontwikkeling worden daarbij vastgelegd in een
(anterieure) overeenkomst.

Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken, commissie BBV, juli 2019
Notitie van de commissie BBV over de verschillende aspecten rond de
verantwoording van grondexploitaties. De notitie bevat stellige uitspraken en
richtlijnen die het kader vormen voor de wijze waarop de gemeentelijke begroting
en verantwoording via de jaarrekening moeten zijn ingericht.

Grondbeleid
De manier waarop de gemeente om wil gaan met gronden waarop ontwikkeld kan
worden (en indien van toepassing ook van bestemming wijzigt). Het te voeren
grondbeleid beoogt ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken die bijdragen
aan het realiseren van doelstellingen uit de programma’s Plezierig wonen, Fijn
leven en Werken en ondernemen in een sterke regio.

Percentage of completion methode [POC]
Een methode om tussentijds (jaarlijks) te kunnen bepalen welke winst op een
verantwoorde wijze als gerealiseerd kan worden beschouwd. De commissie BBV
heeft deze methodiek voorgeschreven en in haar notitie uitgebreid toegelicht.

Grondexploitatie / exploitatiebegroting / grex
De financiële vertaling van een grondexploitatiecomplex, waarbij de kosten en
opbrengsten gefaseerd zijn in tijd.

In essentie worden twee factoren bepaald: het percentage van de kosten die
gerealiseerd zijn ten opzichte van de totaal begrote kosten en het percentage van
de gerealiseerde opbrengsten ten opzichte van de totaal begrote opbrengst. Beide
percentage worden met elkaar vermenigvuldigd en vormen zo het POC.

De investeringen bestaan uit verwervingskosten, civiele kosten voor het bouw- en
woonrijp maken, plankosten en rentelasten. Daarbij wordt rekening gehouden met
prijsstijgingen door inflatie. De opbrengsten bestaan uit de verkoopopbrengsten
van bouwrijpe kavels en eventuele subsidies of andere bijdragen. Tot de
grondexploitatie behoren niet de kosten die verband houden met het oprichten of

Een voorbeeld: als 60% van de kosten is gerealiseerd en 50% van de kavels is
verkocht, dan is het POC 60% x 50% = 30%.
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Het POC geeft aan welk deel van het project gerealiseerd is. Door dit percentage te
vermenigvuldigen met de begrote winst wordt bepaald hoeveel winst tot dat
moment gerealiseerd is. Door hier de winst die in eerdere jaren al is verantwoord
op in mindering te brengen, resteert de winst die in het lopende boekjaar kan
worden verantwoord. De begrote winst wordt zo nodig gecorrigeerd voor risico’s.

In het MPG wordt de benodigde weerstandscapaciteit aangegeven voor het geheel
van de complexen. In de paragraaf Grondbeleid als onderdeel van de jaarrekening
wordt nader ingegaan op het weerstandsvermogen.
Winstneming (tussentijds)
Winsten worden verantwoord naar rato van de voortgang van het betreffende
complex BIE volgens de voorgeschreven methodiek van tussentijdse winstbepaling.
We verwijzen naar de toelichting bij Percentage of Completion [POC] methode.

Strategische aankoop / aanhouden strategische posities
In het kader van grondbeleid verwerft de gemeente soms onroerend goed (panden,
grond) met de verwachting dat het eigendom van het onroerend goed gaat
bijdragen aan de toekomstige functie van het gebied. Er hoeft op dat moment nog
geen sprake te zijn van een concreet, reëel en stellig voornemen tot ontwikkeling.
De positie wordt tegen verkrijgingsprijs verantwoord onder de balanspost
Materiële vaste activa. Zolang de toekomstige bestemming nog niet vaststaat
kunnen eventuele kosten niet aan het actief worden toegerekend. De kosten van
beheer en onderhoud komen ten laste van het betreffende boekjaar.

Woonrijp maken
Aanleg en inrichting van de openbare ruimte, groenvoorzieningen, riolering,
straatverlichting, meubilair en speel- en parkeervoorzieningen. Woonrijp maken
vindt doorgaans plaats aan het eind van het project of na afronding van de
bouwactiviteiten. Bij het afsluiten van het complex wordt de woonrijp opgeleverde
openbare ruimte beheerd en onderhouden als onderdeel de reguliere
bedrijfsvoering en binnen de kaders van het programma Fijn Leven.

Voorziening voor verlies
Wanneer de exploitatiebegroting resulteert in een verwacht tekort op einddatum,
dan wordt hiervoor een verliesvoorziening gevormd ten laste van het jaar waarin
dit geconstateerd is. De voorziening wordt bepaald op de contante waarde van het
verwachte verlies. Naar analogie met de voorziening voor oninbare debiteuren
wordt de verliesvoorziening niet onder de passivazijde van de balans verantwoord,
maar komt rechtstreeks in mindering op de boekwaarde van het complex onder de
post Voorraden. Jaarlijks beoordelen we of de voorziening bijgesteld moet worden.
Als het tekort onafwendbaar is (er kunnen geen maatregelen worden genomen om
investeringen te verlagen of opbrengsten te verhogen), dan zal een afwaardering
van de boekwaarde moeten plaatsvinden tot lagere marktwaarde.
Weerstandscapaciteit voor grondexploitaties
De benodigde weerstandscapaciteit is het totaal van de marktrisico’s en specifieke
projectrisico’s voor de verschillende complexen binnen de grondexploitatie. De
beschikbare weerstandscapaciteit wordt gevormd door de Algemene reserve
Grondexploitatie, een deel van de verwachte winst en het budget voor onvoorziene
uitgaven. De verhouding tussen de benodigde en de beschikbare capaciteit
noemen we het weerstandsvermogen.
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Omschrijving

Bespreekstuk / Realiseren bouwkavels Brinkweg 2
Eibergen

Geagendeerd

Vergaderdatum

Raadsvergadering

22 juni 2021

Voorgesteld besluit

Besluit
1. Instemmen met de positieve insteek van het college op het principeverzoek van de
melkveehouder uit Eibergen om, met gebruikmaking van de mogelijkheden die de
kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw bieden, incidenteel woonruimte toe te
voegen in het buitengebied, om een unieke kans te benutten.

2. De initiatiefnemer uitnodigen om een bestemmingsplanherziening aan te vragen voor
het toestaan van vier extra woningen, wanneer het melkveebedrijf aan de Brinkweg 2
in Eibergen is verplaatst.

1 Voorstel en besluit - Realiseren bouwkavels Brinkweg 2 Eibergen

Zaaknummer

:

131817

Raadsvergadering

:

22-06-2021

Onderwerp

:

Realiseren bouwkavels Brinkweg 2 Eibergen

Collegevergadering
Portefeuillehouder
Steller

:
:
:

11-05-2021
Wethouder M. van der Neut
Mellink, M.G., Team Gebied C

tel.

:

0545250516

Te nemen besluit
1.Instemmen met de positieve insteek van het college nav het principeverzoek van de
melkveehouder uit Eibergen om, met gebruikmaking van de mogelijkheden die de kwalitatieve
toetsingscriteria woningbouw bieden, incidenteel woonruimte toe te voegen in het buitengebied,
om een unieke kans te benutten.
2.de initiatiefnemer uitnodigen om een bestemmingsplanherziening aan te vragen voor het
toestaan van vier extra woningen, wanneer het bedrijf aan de Brinkweg 2 in Eibergen is
verplaatst.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
Een melkveehouder uit Eibergen heeft verzocht om gebruik te mogen maken van de
mogelijkheden binnen de kwalitatieve toetsingscriteria. Hij wil zijn bedrijf verplaatsen omdat het
op de huidige plek geen toekomst heeft. Hij is bereid zijn gronden in te brengen voor het
integrale kavelruilproject in Berkelland. Door deze inbreng kan een zeer grote ruiling van circa
200 ha op gang worden gebracht. Dat is een unieke kans. Er kan landbouwstructuurverbetering
plaatsvinden en ook nieuwe natuur worden aangelegd. Dit levert op veel vlakken milieuwinst op.
Om verantwoord te kunnen verplaatsen vraagt de melkveehouder de gemeente, om na sloop
van zijn bedrijfsbebouwing, een aantal extra woningen op zijn locatie te mogen bouwen.
Dit voorstel richt zich op een principe-uitspraak om mee te werken aan dat verzoek. Als u instemt
met het verzoek voor het toestaan van woningen, kan het definitieve ruilplan worden opgesteld
en daarna gestart worden met een bestemmingsplanherziening, waarbij de agrarische
bestemming wordt omgezet naar wonen. Vervolgens kan dan een omgevingsvergunning worden
verleend voor de bouw van de extra woningen.
Argumentatie
1.1 De ondernemer wil graag verplaatsen naar een toekomstbestendige nieuwe locatie buiten
Berkelland. De huidige locatie biedt weinig mogelijkheden want het bouwblok is ingeklemd
tussen het water van de Berkel en de karakteristieke woningen in buurtschap Mallum/’t Loo. De
ondernemer moet investeren, wil uitbreiden, maar zit op korte afstand van woningen van derden.
Verkoop van de huidige locatie zoals deze er nu staat, zal echter niet genoeg opbrengen om de
verhuizing naar een nieuwe locatie te financieren. Daarom wordt er naar een oplossing gezocht
om extra financiële middelen te genereren om de verplaatsing toch mogelijk te maken.
1.2 Op dit moment is er binnen Berkelland geen ‘rood voor rood-regeling’ meer. Op 26 oktober
2010 is bekend gemaakt dat het toen bestaande functieveranderingsbeleid naar wonen, waarbij
gestopte agrariërs in ruil voor het slopen van stallen maximaal twee woningen op hun locatie
mochten bouwen, werd ingetrokken. Dit in verband met de daling van de bevolking en het kleine
aantal woningen dat nog gebouwd mocht worden.
1.3 De kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in Berkelland gaan uit van het toevoegen
op basis van behoefte en staan in principe geen extra woningen in het buitengebied toe. Er is
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incidenteel ruimte voor het oplossen van ruimtelijke knelpunten in het buitengebied of het
benutten van een unieke kans. Versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied is
hiervoor een belangrijke randvoorwaarde.
1.4 Vanuit buurtschap 't Loo hebben wij het verzoek gekregen om meer woningen voor de
jongeren en gezinnen te bouwen. Op basis van gesprekken is gebleken dat er behoefte is aan
passende woningen. Dit plan kan bijdragen aan de doorstroming op de woningmarkt.
1.5 Bij de start van het project integrale kavelruil Berkelland heeft het Kadaster een quickscan
gemaakt van de verkavelingssituatie in de gemeente. In grote delen van Berkelland is deze
situatie redelijk tot matig.
1.6 Door het inbrengen van 33 ha gronden van deze ondernemer in het integrale kavelruilproces
in Berkelland ontstaat de mogelijkheid om als een vliegwiel een groot aantal positieve effecten te
bewerkstelligen. Er kan een ruiling van circa 200 ha worden gemaakt met deze gronden als
basis. In de ruiling zijn ongeveer 25 agrariërs betrokken uit een groot deel van de gemeente (zie
ook de overzichtskaart met geruilde en toegedeelde hectares) die nu percelen grond op grote
afstand van hun bedrijf hebben, een deel heeft deze ook aan beide zijden van de N18. Door de
ruiling kunnen huiskavels worden vergroot en of komen veldkavels veel dichterbij de agrarische
bedrijven te liggen. Dit heeft een positief effect op het milieu en het buitengebied omdat er veel
minder transportkilometers over de weg nodig zijn (CO2 reductie) en er meer mogelijkheden
voor weidegang en een betere sluiting van kringlopen bij melkveehouders mogelijk is. De
geplande kavelruil zal zorgen voor meerdere toekomstbestendigere bedrijven in Berkelland en
daarnaast is binnen de ruiling 2 ha beschikbaar waar nieuwe natuur kan worden aangelegd.
Deze grond kan om niet aan de gemeente worden toegedeeld. Dit wordt gefinancierd door een
extra opslag te vragen per toegedeelde ha, van de agrariers. Ook ontstaat er de mogelijkheid
voor een voedselbos.
1.7 De ambitie van Berkelland binnen het integrale kavelruilproces was om 250 ha te gaan ruilen
voor het verbeteren van de landbouwstructuur en diverse nevendoelen. Inmiddels is vanaf de
start in 2019 al 180 ha geruild. Het project loopt nog tot eind 2022. Met deze ruiling kan de
gemeente Berkelland meer dan haar ambitie waarmaken. Naar verwachting is een dergelijke
grote ruiling binnen de looptijd van het project niet nog eens mogelijk, het budget is hiermee dan
uitgeput.
1.8 De opzet is om de huidige bedrijfsbebouwing (ongeveer 1500 m2) te slopen en om op het
perceel Brinkweg 2 een nieuwe ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit toe te voegen in de vorm
van een aantal woningen. De ondernemer wil een nieuwe locatie aankopen. Daarnaast kan hij
door de verkoop van de eigen woning en het opnemen van extra financiering een deel van de
benodigde middelen voor de herinrichting bij elkaar krijgen. Er ontstaat echter een tekort.
Hiervoor wil hij graag 4 bouwkavels kunnen verkopen.
2.1. Gezien bovenstaande argumenten is onderbouwing aanwezig om gebruik te maken van de
ruimte die de kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw bieden. De ruiling wordt gezien als
een unieke kans. Een bestemmingsplanherziening waarbij extra woningen kunnen worden
gebouwd op de locatie Brinkweg 2 in Eibergen is in principe mogelijk wanneer het bedrijf ook
daadwerkelijk verplaatst.
2.2. Het verzoek van de ondernemer is om extra inkomsten te genereren door de verkoop van
vier extra bouwkavels. Een accountant heeft de juistheid van de financiële onderbouwing
geaccordeerd.
2.3. De versterking van de ruimtelijke kwaliteit is een uitgangspunt bij het beoordelen van dit
verzoek. De sloop van stallen in combinatie met nieuwbouw van een kleiner oppervlak aan
woning(en) die worden ingepast in de randzone van een buurtschap, biedt mogelijkheden om het
geheel een betere uitstraling te geven. Wij hebben samen met het Gelders genootschap in het
verleden uitgangspunten vastgelegd voor het inrichten van erven. We hanteren bijvoorbeeld het
uitgangspunt dat de ‘erfclustering en erfuitstraling’ behouden moet blijven, dat er geen nieuwe
inritten mogen komen en dat er een groene inpassing verplicht is. Ook is alvast bezien of er bij
het toevoegen van woningen(en) knelpunten voor andere bedrijven gaan ontstaan. Dat is niet
het geval. Er kan voldaan worden aan de minimale eis van 50 meter van het bouwblok van
andere agrariërs.
Kanttekeningen en risico’s
Het gebruiken van de mogelijkheden binnen de toetsingscriteria, mede op basis van een
financiële noodzaak kan meer verzoeken in de toekomst in de hand werken. Een dergelijke grote
ruiling kan worden gezien als een unieke kans maar men kan in principe bij een andere
bedrijfsverplaatsing, gecombineerd met een kleinere ruiling waarbij ook sprake is van een

financieel gat, een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel.
Ook vanuit andere ruimtelijke knelpunten kunnen er verzoeken komen voor extra woningen. Zo
zijn er op dit moment landelijke uitkoopconstructies in de maak voor agrarische bedrijven op
korte afstand van Natura 2000 gebieden. Mogelijk wordt bij dergelijke subsidies/aankoop ook
gevraagd om extra woningen in Berkelland. De beperkte ruimte binnen de kwalitatieve
toetsingscriteria moeten we verstandig inzetten, maar wanneer wij daarmee bijdragen aan het
oplossen van knelpunten is dit verdedigbaar.
Financiën
geen
VN verdrag rechten van mensen met een beperking
Communicatie
Met initiatiefnemer en alle partijen die bij de kavelruiling betrokken zijn, zal na een postitief
besluit gecommuncieerd worden.
Initiatief, participatie en rol gemeente
Het verzoek van een ondernemer om maatwerk hebben we getoetst aan ons beleid en de
uitgangspunten voor het buitengebied.
Planning en evaluatie
Naar verwachting zal het conceptruilplan na de zomer 2021 definitief gemaakt kunnen worden
en kan het bedrijf gaan verplaatsen. De bestemmingsplanherziening neemt gemiddeld 1,5 jaar in
beslag.
Alternatieven
Er wordt gevraagd om 4 woningen met een kavelprijs van €219.000. In een eerder verzoek van
een ondernemer uit Beltrum heeft uw raad ingestemd met 3 woningen op zijn erf. Dit na
deelname aan de landelijke warme saneringsregeling en sloop van stallen. Die lijn zou kunnen
worden doorgetrokken, door hier ook maximaal 3 woningen toe te staan. De gekozen kavelprijs
is echter toegsneden op de plaatselijke situatie en de ondernemer heeft aangegeven deze
kavels het liefst beschikbaar te willen stellen voor inwoners van de buurtschap of Berkelland. Er
zijn al plaatselijke gegadigden. Daarnaast doen we een moreel beroep op de initiatiefnemer om
lokale gegadigden een voorsprong te geven door de manier van het op de markt zetten van de
kavels. Hiermee wordt bijgedragen aan de doorstroming op de Berkellandse woningmarkt en
verkleining van de mismatch. Om de benodigde financiele middelen te verkrijgen met minder
kavels zal de initiatiefnemer ze op de vrije markt moeten verkopen en dat zal waarschijnlijk
kopers van buiten de gemeente trekken waardoor er geen relatie meer is met de Berkellandse
woningmarkt.
De mogelijkheid voor het realiseren van een zonnepark op de percelen van de ondernemer is
door de initiatiefnemer ook onderzocht. Het gaat hier echter om zeer goede landbouwgrond
langs de Berkel. De ondernemer wil heel graag dat deze voor de landbouw ter beschikking blijft,
en wil zijn gronden dan ook inbrengen in een ruiling om te zorgen voor
landbouwstructuurverbetering.
Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering

:

22-06-2021

De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11-05-2021;
besluit:

1.Instemmen met de positieve insteek van het college op het principeverzoek van de
melkveehouder uit Eibergen om, met gebruikmaking van de mogelijkheden die de kwalitatieve
toetsingscriteria woningbouw bieden, incidenteel woonruimte toe te voegen in het buitengebied,
om een unieke kans te benutten.
2.De initiatiefnemer uitnodigen om een bestemmingsplanherziening aan te vragen voor het
toestaan van vier extra woningen, wanneer het melkveebedrijf aan de Brinkweg 2 in Eibergen is
verplaatst.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 22-06-2021
de griffier,

de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel
Onderwerp

:

Realiseren bouwkavels Brinkweg 2 Eibergen

zie hiervoor het vertrouwelijke principeverzoek en toelichting van de ondernemer in bijlage 1, de
vertrouwelijke accountantsverklaring en het vertrouwelijke concept ruilplan en ruilschema. Ook
zijn er twee kaarten toegevoegd met daarin een overzicht van de geruilde en toegedeelde
hectares.

