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01

WL

9

Er komt ruimte vrij voor extra
formatie binnen de WDW.
Kunt u aangeven waarom extra formatie noodzakelijk is?

02

WL

9

Is dit een gevolg van de samenwerking met Druten? Zo
ja, draagt Druten hier dan
aan mee in de kosten?

03

WL

9

04

WL

10

Andere inkomsten bestaan uit
o.a. verkoop paspoorten en
rijbewijzen. Kunt u een overzicht geven van alle overige
inkomsten?
Graag een tabel opnemen
met begroting 2018.

Het gaat om de genoemde items in Bijlage 8 – nieuw beleid van de programmabegroting. (vergunningen, programmamanager duurzaamheid en Boa’s). Het is zeker niet vanzelfsprekend dat we onze (extra) ambities en plannen kunnen uitvoeren binnen de bestaande capaciteit van de WDW.
Nee, het betreft uitbreidingen die te maken hebben met onze
eigen Wijchense ambities. Als we een gedeelde ambitie hebben met Druten, is het logisch, dat zij ook daarin bijdragen.
Er vindt op dit gebied ook afstemming plaats, zowel met Druten als met de WDW.
Het betreft een veelheid van zaken zoals de eigen bijdragen
in het sociaal domein, huurinkomsten van de gym-en sportzalen, onderwijs, grondexploitaties, renteopbrengsten, leges
etc.
De opbouw van het begrotingssaldo 2018 treft u telkens aan
in de programmarapportages. De programmarapportage tot
en met augustus is in uw bezit (18-7-21868). Hieronder vindt
u de geactualiseerde begroting 2018, uitgesplitst naar het
structurele begrotingsresultaat en de bouwgrond.
Opbouw actuele begroting 2018

Primitieve begroting (ADSD) 2018
Decembercirculaire 2017
Maartcirculaire 2018
Meicirculaire 2018
Geactualiseerde begroting 2018

05

WL

13

06

WL

14

07

WL

15

Totaal
€ 1.296k
-€ 39k
€ 188k
€ 27k
€ 1.472k

Uitsplitsing
Struc
Bouwtureel
grond
€ 566k
€ 730k
-€ 39k
€ 188k
€ 27k
€ 742k
€ 730k

0.4 Zijn de systemen voldoende beveiligd en bestand
tegen misbruik?
Wat zijn de taakmutaties?

Wij zijn voortdurend bezig om daarvoor te zorgen. Informatieveiligheid is geen momentopname maar een doorlopend
proces. Ook de IRvN heeft daar een rol in.
Taakmutaties zijn mutaties in het gemeentefonds die direct
samenhangen met de daarvoor bedoelde uitgaven. We oormerken deze dan ook voor dat specifieke doel. De taakmutaties van de septembercirculaire zijn gespecificeerd in de beslisnota van de septembercirculaire (18-2-21667)

0.1 Dienstverlening. Per 18
april 2019 is E-facturering
wettelijk verplicht. Hoever
zijn de ontwikkelingen en zijn
de leveranciers al op de
hoogte gesteld van de verplichting om facturen digitaal
aan te leveren?

Uw veronderstelling is niet juist. De verplichting is dat wij als
gemeente op genoemde datum in staat zijn om E-facturen te
ontvangen en te verwerken. Leveranciers zijn niet verplicht Efacturen te sturen. Het traject om E-facturen te kunnen verwerken is al gestart en is gericht op een geruisloze inbedding
van de E-facturering in de huidige processen.
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08

WL

15

0.2 Kasteel. Bij welke van de
aangereikte renovatieplannen
zijn de hoogste rendementen
te verwachten?

09

WL

15

10

WL

16

Er staan in de begroting al
bedragen vermeld voor reparatie poort en toren. Vervallen deze posten bij de totale
renovatie van het kasteel?
Diverse baten laten grote
verschillen zien t.o.v. 2018.
Zoals 0.2,0.4, en 0.8. Wat zijn
de oorzaken?

In principe verwachten we de beste rendementen (maatschappelijk, economisch en qua duurzaamheid) bij de meest
uitgebreide variant, omdat we dan de meeste mogelijkheden
uit het kasteel halen. Bij zowel de minimale variant als de basisvariant is weinig rendementen te halen. Zoals we ook in
het voorstel schrijven, zullen we in de loop van 2019 terugkomen op het beheer constructie.
Het bedrag voor de toren, zoals genoemd in het risicoprofiel
(blad 90) vervalt, als dit meegenomen wordt in het project.
De Kasteelpoort is niet opgenomen in de varianten voor het
project kasteel. Dat bedrag blijft dan ook staan.

11

WL

19

12

WL

22

13

WL

27

Op het stationsgebied zijn al
diverse maatregelen getroffen m.b.t. het oversteken van
fietsers en voetgangers. Ondanks deze maatregelen zijn
er toch nog meldingen van
ongevallen. Gaat de gemeente nog verdere maatregelen
treffen om ongevallen te
voorkomen?
2.3 Bermen buitengebied.
Waarom wordt er zo lang
gewacht met de reparatie
hiervan? Staat al jaren op de
planning.
3.1 Snel internet buitengebied. Er zijn aanbieders om
breedband aan te leggen. Is
dit hetzelfde als glasvezel?
Dec EC heeft enkele regiogemeenten toestemming verleend om internet in het buitengebied te realiseren. Is
dat voor Wijchen ook mogelijk?

0.2: Dit zijn vooral de lagere opbrengsten voor reisdocumenten en rijbewijzen.
0.4: in 2018 was hier de dekking opgenomen voor hogere
uitgaven (o.a. frictiekosten personeel 15 AZ 126). Daarnaast
stonden in het verleden hier de interne doorbelastingen voor
projecturen (personeel). Die post is nu in het totaal van WDW
opgenomen en niet meer bij de gemeente Wijchen als afzonderlijke post op het taakveld overhead.
0.8: dit betreft vooral de verwachte winstuitkeringen uit Bijsterhuizen, die in het incidentele perspectief zijn opgenomen.
We gaan geen extra maatregelen treffen, we hebben hier diverse maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te vergroten.

De reparatie en het herstel van de bermen is wel degelijk opgepakt. Tot nu toe zijn uitgevoerd de Gordenaars, de Bergharensestraat, een deel van de Schaarsestraat en de oud
Schaarsestraat. Volgend jaar pakken we de Wezelsedijk en
een vervolg op Neerveld aan.
Het klopt. De bedrijven die nu een breedband netwerk uit willen rollen zijn voornemens om een glasvezelnetwerk aan te
leggen.
Niet in december maar in april hebben de gemeentes in de
regio Rivierenland vanuit Brussel toestemming gekregen om
zelf een breedband netwerk in hun buitengebied aan te leggen. In het regionaal portefeuillehouders overleg van economie is daarop afgesproken de mogelijkheden te onderzoeken
of dat ook een optie is voor onze regio (ArnhemNijmegen). Echter snel daarna melde zich een marktpartij die
aangaf ook geïnteresseerd te zijn in het leggen van glasvezel.
Dit blokkeerde voor ons de route naar het overheidsmodel
omdat Europa stelt dat het overheidsmodel alleen dan mogelijk is als er geen interesse is vanuit de markt. Concreet betekent dit dus dat model Rivierenland geen optie is voor onze
regio.
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14

WL

27

3.5Plannen bedrijventerrein
Wijchen-Oost. Op dit terrein
zijn veel autoherstelbedrijven
gevestigd. Het ontbreekt hier
aan ruime parkeergelegenheid met het gevolg dat veel
in de bermen wordt geparkeerd. Vindt er overleg met
de ondernemersvereniging
plaats over deze problemen?
4.1 Onderwijs dichtbij. Is de
bouw van de MFA Batenburg
al gestart en zo ja, blijven de
bouwkosten binnen de begroting?

Er is kwartaaloverleg tussen het gemeentebestuur en het bestuur van bedrijventerreinvereniging Wijchen-Oost. Daar is de
parkmanager ook bij aanwezig.

5.2 Vitale verenigingen.
Wanneer kunnen wij het beleidsplan sportstimulering en
het renovatieplan accommodaties tennisverenigingen tegemoet zien?
6.1 Wanneer kunnen we vernemen of er budget wordt
verstrekt voor een buurtfonds?
Wanneer verschijnt de startnotitie? (Buurtfonds)
6.5 Wat is de stand van zaken
bij het onderzoek naar de
mogelijkheid om vaste lasten
in te houden op de uitkering?

De notitie “Sport en Bewegen” is het bedoelde beleidsplan
sportstimulering. De raad heeft op 31 mei hiermee ingestemd.
We verwachten in december 2018 de overeenkomsten met de
tennisclubs af te kunnen ronden op grond van de laatste berekeningen voor het Renovatieplan Tennis.
Vanaf 2020 is er uitvoeringsbudget beschikbaar (zie bijlage 8,
item 8-12).

Bijdrage WDW in 2019
400Keuro hoger dan in 2018,
2020, 2021. In 2022 weer
stijging. Oorzaak?
OZB woningen stijgt in 2019
200Keuro t.o.v. 2018. Oorzaak?
De taxatie van woningen voor
de WOZ is niet voldoende
nauwkeurig. Hoe gaat de
waardering in 2019 geschieden?

De bijdrage zoals in de begroting staat wordt jaarlijks geïndexeerd voor de structurele bijdrage. In 2019 houden we rekening met een incidentele bijdrage. Hierover zonden wij u
een informatienota (18 7 19075).
De gewenste opbrengst wordt bepaald door de verwachte opbrengst 2018 te verhogen met het vastgestelde indexpercentage. In paragraaf 3, tabel 6 (blad 75) vindt u de berekening.
Voor 2019 waarderen we de woningen op de bestaande wijze,
zoals die ook wordt getoetst door de Waarderingskamer. De
beschrijving van “…niet onvoldoende nauwkeurig.” ziet op de
waarderingswijze vanaf 2022, als we die met de bestaande
gegevens zouden moeten doen. We zetten nu al het traject in
om ervoor te zorgen dat er ook na 2021 een nauwkeurige
waardering is.
Momenteel zijn we bezig met een uitvraag onder inwoners
naar hun mening over de zomerinzameling. De resultaten van
dit onderzoek zijn medio november beschikbaar. Daarna
wordt de raad een evaluatie voorgelegd.

15

WL

32

16

WL

36

17

WL

46

18

WL

46

19

WL

47

20

WL

64

21

WL

64

Op
bla
d2
2

WL

74

23

WL

75

Wanneer is de evaluatie van
de extra zomerinzameling
GFT bekend?

24

WL

76

25

WL

80

Tabel 7. Waarom wordt de
reinigingsheffing verhoogd?
Rijbewijzen. De kosten zijn
lager dan de opbrengsten.
Wordt er teveel gevraagd
voor dit document?

Daarnaast is er bijna wekelijks contact tussen de toezichthouders, parkmanagement en ambtelijke organisatie over situaties die overlast veroorzaken. Overigens zal in de visie op
Wijchen- Oost ook aandacht zijn voor een meer structurele
oplossing van de parkeerdruk.
De bouw van MFA Batenburg is nog niet gestart. De Voorlopig
Ontwerp fase van MFA Batenburg is afgerond. Het college
heeft besloten door te gaan met de bouwteamfase. Het project kent een financieel tekort van € 686k Het is kansrijk om
dit financiële tekort af te dekken met subsidies. Er is een informatienota voor de raad over de stand van zaken rondom
MFA Batenburg onderweg naar de raad.

De startnotitie verwachten we in 2019.
Wij kunnen over de stand van zaken voor activiteiten in 2019
nog niet veel zeggen. De voorbereidingen voor vroegsignalering zijn gestart. Wij verwachten over de mogelijkheden van
inhouding halverwege 2019 te kunnen rapporteren.

Dit is toegelicht op bladzijde 75 onder het kopje “Reinigingsheffingen”.
Nee, het Wijchense beleid is om voor de reisdocumenten en
rijbewijzen aan te sluiten bij de maximale tarieven zoals door
het Rijk vastgesteld. De kostendekkendheid van de leges
wordt bepaald op hoofdcategorie, niet op één product binnen
die categorie.
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26

WL

82

27

WL

83

28

WL

83

29

WL

86

Opbrengst marktgelden blijft
gelijk met 2018, terwijl de tarieven stijgen. Is dit wel nodig?
Eenmalige lastenverlichting
24 Euro. Waarom niet in 2018
toegepast?
Categorie 3 en 4 ontvangen
ook compensatie, terwijl zij
een lagere belasting betalen
t.o.v. 2018. Reden?
De alg. reserve ligt onder het
niveau van de gewenste ondergrens. Is dat wel verstandig?

30

WL

86

De tarieven van de markt stijgen alleen met de prijsindex. Dit
is hetzelfde percentage als waarmee de verwachte kosten
stijgen. Omdat dit een minimale stijging betreft houden we de
opbrengst vooralsnog gelijk.
Er was bij het opstellen van de begroting 2018 in de reserve
afvalstoffenheffing geen ruimte voor een incidentele teruggaaf.
De compensatie wordt per aansluiting (lees “Huishouden”)
gegeven en is gerelateerd aan vastrecht van de afvalstoffenheffing. Dit is een vast bedrag en niet afhankelijk van de
WOZ-waarde.
In zijn algemeenheid is dat geen wenselijke situatie. Als de
algemene reserve onder de gewenste ondergrens ligt moeten
we met plannen komen om dat te herstellen. We zien in het
meerjarenperspectief van de algemene Reserve dat die zich in
de huidige planperiode (2018-2022) weer herstelt tot een
voldoende niveau.
Investeringsprojecten (kasteel, hart van zuid) worden in het
structurele perspectief gedekt middels kapitaallasten. Dit gaat
dus niet rechtstreeks ten laste van de algemene reserve. Uiteraard dient bij de afweging beoordeeld te worden of het
structurele perspectief de kapitaallasten kan dragen. Het
meerjarenperspectief laat vanaf 2021 ruimte zien om te kunnen investeren.

31

WL

86

32

WL

87

33

WL

87

34

WL

88

35

WL

89

36

WL

90

37

WL

94

Wat zijn de mogelijkheden
om projecten zoals TKWM,
Kasteel, Hart van Zuid,
Kraanvogelstraat uit te voeren als de stand van de alg.
reserve niet opgebouwd kan
worden?

Lopen we het risico om aangemerkt te worden als artikel
12-gemeente als we deze
projecten doorgang laten
vinden?
Op welke momenten wordt
de gewenste ondergrens
vastgesteld?
Hoe hoog is de ondergrens
risicoprofiel in 2019?
Waarom is de wegingsfactor
zo hoog m.b.t. de MGR?
Is het standpunt van Wijchen
m.b.t. de GGD wel overgenomen door de overige gemeenten?
4.3 Claims van derden. Welke
zijn dat en om welk bedrag
gaat het? Graag specificatie.

Onder WINKELEN zijn beheersniveaus gewijzigd van
A naar B. Reden?

Bouwgrondexploitatie hebben wel een directe relatie met de
algemene reserve. Op het moment dat een bouwgrondexploitatie start dient, in het geval dat de grondexploitatie verlieslatend is, in de afweging meegenomen te worden of dit binnen
de algemene reserve kan worden opgevangen.
Nee. Ons financiële beleid is erop gericht om een sluitende
begroting te presenteren. Wij komen alleen met voorstellen
voor uitvoering van de projecten als die passen binnen de financiële kaders van een sluitende begroting.
Die wordt 2 keer per jaar vastgesteld. Telkens bij de begroting en bij de jaarrekening.
Dit staat in tabel 26 op bladzijde 87 en is € 11,6 miljoen.
Dit komt, doordat de MGR in haar eigen begroting de risico’s
al gewogen heeft. Daarom staat hier het bedrag van de al
gewogen risico’s van de MGR met een factor 1.
Niet alle gemeenten delen de mening van Wijchen. Het AB
van de GGD heeft hierin uiteindelijk besloten om te werken
met een weerstandsvermogen.
We hebben de risico’s in een aantal “Hoofdstukken” ingedeeld. Claims van derden is 1 zo’n hoofdstuk. De tekst onder
4.3 is een inleidende, algemene tekst over het soort risico’s
dat daaronder valt. Daar horen geen afzonderlijke bedragen
bij.
Met de vaststelling van het IBor 2018-2022 in december 2017
(17-2-1266) heeft de raad ermee ingestemd dat het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte in de zones winkelgebieden aangepast wordt van A naar B gaat. Binnen de beheersystemen is deze mutatie verwerkt en ook in de bestekken is
dit aangepast.
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38

WL

96

Slechts 20% is nu LEDverlichting. Kunnen de overige armaturen niet sneller van
deze LED-verlichting worden
voorzien? Lager energieverbruik en kosten.

Ons beleid is dat we goede armaturen niet voortijdig afschrijven. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de total
cost of ownership. Waarbij uiteraard ook te realiseren energiebesparingen worden meegewogen. Een voorbeeld hiervan
is een project dat we dit jaar nog opstarten waarbij we 350
armaturen met SON lampen vervangen door led-verlichting.
Deze armaturen verbruiken dermate veel energie dat het verstandig is ze voortijdig te vervangen.

39

40

WL

WL

96

98

In 2017 stonden in Wijchen
2200 stuks armaturen ouder
dan 25 jaar. In 2019 zijn dat
er 200 stuks. Hoe is dat te
rijmen?
Door extreme droogte is veel
jonge aanplant gestorven en
dient vervangen te worden. U
stelt voor de kosten te betrekken bij de kaderbrief
2020. Waarom niet opgenomen in de begroting 2019?

Alle verlichting die we nieuw plaatsen is LED-verlichting. Op
deze manier vervangen we geleidelijk ons verlichtingsareaal.
Afgelopen jaar zijn alle paaltop-armaturen in de wijken Aalsburg en Blauwe Hof vervangen door led armaturen en ook in
Hernen vervangen we nog een groot aantal armaturen. In
2019 vervangen we projectmatig de armaturen in de wijk Uilenboom.
Hier worden masten en armaturen door elkaar heen gehaald.
In 2019 staan er in Wijchen ongeveer 200 masten die ouder
zijn dan 45 jaar. Bij de armaturen zijn er circa 2000 stuks ouder dan 25 jaar.
De zomer van 2018 was zoals we weten extreem warm en
hield ook lang aan. Zelfs tot in oktober. Er was sprake van 2
hittegolven.
Ons groen heeft daar flink onder te leiden gehad. Ondanks
het water geven lieten sommige bomen hun blad in juli al vallen en veel plantsoenen stonden er dor en verdroogd bij.
Twee keer per jaar brengen we in beeld welk groen vervangen moeten worden. Dat doen we in het voor en najaar. Binnenkort wordt de najaar opname voor 2018 uitgevoerd. Een
zomer als afgelopen jaar hebben we nog niet vaak meegemaakt. Veel bomen en struiken lijken het niet te hebben overleefd. Echter onze groenexperts zijn er niet van overtuigd of
dat ook daadwerkelijk het geval is. Om die reden is afgesproken dat bomen en beplanting waarover twijfels zijn of ze deze
zomer overleefd hebben niet nu meteen vervangen wordt
maar dat we daar groeiseizoen 2019 voor afwachten. Daarmee voorkomen we mogelijk onnodige uitgaven. In 2019 maken we dus de eindafrekening op.

41

WL

10
3

42

WL

10
4

U stelt op basis van de huidige liquiditeitsprognose op
middellange termijn alleen
kortlopend krediet nodig te
hebben. Hoe denkt u dan de
op stapel staande projecten
te financieren?
Financieringsbehoefte. De
begroting van 2018 gaf als
verwacht banksaldo per 1
jan. 2019 een positief saldo
van 3M euro aan. Per 1 jan.
2021 zelfs 17M euro. De
nieuwe verwachting laat een
groot verschil zien. Geven we
toch niet teveel geld uit? Teveel ambities tegelijk?

De op stapel staande projecten, die nog niet financieel zijn
vertaald in de begroting zijn inderdaad nog niet meegenomen
in de liquiditeitsprognose. Op het moment dat de financiële
gevolgen bekend zijn, wegen we opnieuw af of we dit met
kort- of met langlopend krediet moeten financieren.

Het banksaldo is niet leidend voor de betaalbaarheid van onze
ambities. De keuze om rood te staan tegenover het wel of
niet te lenen is niet hetzelfde als het al dan niet kunnen betalen van onze ambities. Daarvoor gelden vooral de regels van
een sluitende begroting en een voldoende stand van de algemene reserve.
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43

WL

10
4

Tot 2018 hadden we bij de
BNG nog de mogelijkheid om
tegen een laag tarief rood te
staan tot 7M euro. In 2019
heeft de BNG de grens verlaagd naar 2M euro. Dat betekent dat er eerder leningen
dienen te worden aangegaan,
die veel meer geld kosten.
Hoe ziet u dat?

De BNG heeft hun kredietfaciliteit (mogelijkheid om rood te
staan) anders ingericht, met andere tarieven. Eerder betaalden we alleen over het bedrag dat we rood stonden. Vanaf
2019 moeten we ook betalen over de totale mogelijkheid om
rood te staan. Op basis van een analyse van de achterliggende jaren en onze liquiditeitsprognose vinden wij voor Wijchen
een kredietfaciliteit van € 2 miljoen het meest optimaal.
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