Bundel - Raadsvergaderingen 2018-2022 van 22 december 2021

Agenda bijlagen
Agenda_Raadsvergadering_22_december_2021
21-625 211217 Beantwoording openstaande vragen commissies 7, 8 en 9 december 2021
1
2
3
3.a

Opening
Vaststellen agenda
Vragenuur
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
Door de fractie van de VVD zijn twee schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording ingediend inzake
- de kerstopenstelling van essentiële winkels
- stand van zaken Stolpersteine
21-627 SVMBR VVD kerstopenstelling
21-628 SVMBR VVD Stolpersteine

3.b
3.c
3.d

Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen gemeenschappelijke
regelingen
Mededelingen college
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
211222 Lijst ingekomen stukken raad 22 december 2021

4

Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 november jl. vast te
stellen.
Concept-besluitenlijst_raadsvergadering_24_november_2021

5

Z/20/371923 Voorbereidingskrediet vastgoedlocaties
De raad wordt voorgesteld om ten behoeve van de planuitwerking van Vincent van Goghstraat 4,
Steenhuizen 6, Da Costastraat 2
te Zevenaar en Nieuwe Komstraat 19 en Markt 8 te Lobith een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen
ter grootte van € 150.000,- en dit bedrag in te brengen in een nog op te stellen grondexploitatie.
Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
1060482 Raadsvoorstel en raadsbesluit voorbereidingskrediet vastgoedlocaties
21-620 SVMBC D66 Voorbereidingskrediet vastgoedlocaties (cie. Ruimte 081221) Deze vragen zijn
mondeling beantwoord in de commissie Ruimte

6

Z/20/371923 Herontwikkeling diverse vastgoedlocaties
De raad wordt voorgesteld om:
1. Ten behoeve van de sloop van de locatie de Nieuwe Komstraat 19 te Lobith een
uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van
€ 40.000,- en dit bedrag eenmalig te dekken uit de Algemene reserve.
2. De uitgangspunten voor de Bizetstraat 1 te Zevenaar definitief vast te stellen en deze laten dienen als
basis voor de verdere herontwikkeling van deze locatie, onder de voorwaarde dat de daarvoor beoogde
provinciale subsidie van € 100.000,- daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld.
3. Ten behoeve van de herontwikkeling van de Bizetstraat 1 te Zevenaar een uitvoeringskrediet beschikbaar
te stellen ter grootte van € 366.000 onder voorwaarde dat de daarvoor beoogde provinciale subsidie van €
100.000,- daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld.
4. Het netto bedrag van beslispunt 3 tot een bedrag van € 166.000,- eenmalig te dekken uit de Algemene
reserve en € 100.000,- uit het watertakenplan 2022-2026.
Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
1060479 Raadsvoorstel en raadsbesluit Herontwikkeling vastgoedlocaties
1059556 Bijlage 1 definitieve uitgangspunten Bizetstraat 1
1050638 Bijlage 2 reactienota "herontwikkeling Bizetstraat 1
21-622 211222 Beantwoording TV 211213 PvdA Vastgoedlocaties

7

Z/21/401755 Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2022
De raad wordt voorgesteld:
1. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2020 in te trekken;
2. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2022 vast te stellen.
Portefeuillehouder: Hans Winters
1056974 Raadsvoorstel en raadsbesluit verordening Wmo 2022

1058772 Bijlage 1 Verordening Wmo 2022
1056981Bijlage 2 document met wijzigingen aangepaste verordening Wmo 2021
8

Z/21/393115 Subsidieaanvraag S.V. Gelders Eiland
De raad wordt voorgesteld het éénmalige subsidiebedrag van € 113.084,- voor modernisering en aanpassing
van sportaccommodatie Aerdt en de ontruiming van sportpark Herwen beschikbaar te stellen en te dekken
uit de algemene reserve.
Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
1035616 Raadsvoorstel en raadsbesluit Subsidieaanvraag SV Gelders Eiland
1035957 Bijlage1 Subsidieaanvraag Gelders Eiland
1035948 Bijlage 2 Rapport Borgstelling stichting waarborgfonds Sport
1035778 Bijlage 3 Brief eerste recht van koop 3 juni 1997
1036756 Bijlage 4 Brief besluit subsidie aanvraag subsidie S.V. Gelders Eiland
1057470 Bijlage 5 Samenwerkingsovereenkomst S.V. Gelders Eiland
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Z/21/401199 Belastingverordeningen 2022
Naar aanleiding van een vraag van GroenLinks over het heffen van leges bij het uitstellen van een huwelijk
of geregistreerd partnerschap vanwege maatregel mbt Corona is afgesproken dat in die situatie er geen
leges worden geheven.
Bij de verordening leges 2022 (9k-1) is een amendement van GroenLinks ingediend (9k). Hierin wordt
verzocht AMBI en SBBI organisaties vrij te stellen van marktgeld.
De raad wordt voorgesteld om:
1. INT/21/1056512 De verordening OZB 2022 vast te stellen
2. INT/21/1056390 De verordening rioolheffing 2022 vast te stellen
3. INT/21/1056511 De verordening afvalstoffenheffing 2022 vast te stellen
4. INT/21/1056219 De verordening parkeerbelasting 2022 vast te stellen
5. INT/21/1056419 De verordening toeristenbelasting 2022 vast te stellen
6. INT/21/1056425 De verordening reclamebelasting 2022 vast te stellen
7. INT/21/1056513 De verordening precariobelasting 2022 vast te stellen
8. INT/21/1056117 De verordening marktgelden 2022 vast te stellen
9. INT/21/1056416 De verordening rioolaansluitgeld 2022 vast te stellen
10. INT/21/1056508 De verordening lijkbezorgingsrechten 2022 vast te stellen
11. INT/21/1056109 De verordening leges 2022 vast te stellen
12. INT/21/1056422 De verordening vermakelijkhedenretributie 2022 vast te stellen
Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
Nb. in de raadsvergadering zal per verordening gestemd worden.
1055658 Raadsvoorstel belastingverordeningen 2022

9.a

1056512 Bijlage 1 Verordening onroerendezaakbelasting 2022
1056512 Bijlage 1 Verordening onroerendezaakbelasting 2022

9.b

1056390 Bijlage 2 Verordening rioolheffing 2022
1056390 Bijlage 2 Verordening rioolheffing 2022

9.c

1056511 Bijlage 3 Verordening afvalstoffenheffing 2022
1056511 Bijlage 3 Verordening afvalstoffenheffing 2022

9.d

1056219 Bijlage 4 Verordening parkeerbelasting 2022
1056219 Bijlage 4 Verordening parkeerbelasting 2022

9.e

1056419 Bijlage 5 Verordening toeristenbelasting 2022
1056419 Bijlage 5 Verordening toeristenbelasting 2022

9.f

1056425 Bijlagen 6 en 7: Verordening reclamebelasting 2022 (+ kaart reclamebelasting)
1056425 Bijlage 6 Verordening reclamebelasting 2022
1056434 Bijlage 7 Kaart reclamebelasting

9.g

1056513 Bijlage 8 Verordening precariobelasting 2022
1056513 Verordening precariobelasting 2022
1056513 Tarieventabel bij verordening precariobelasting 2022

9.h

1056117 Bijlage 9 Verordening marktgelden 2022
1056117 Bijlage 9 Verordening marktgelden 2022

9.i

1056416 Bijlage 10 Verordening rioolaansluitgeld 2022
1056416 Bijlage 10 Verordening rioolaansluitgeld 2022

9.j

1056508 Bijlage 11 Verordening lijkbezorgingsrechten 2022
1056508 Bijlage 11 Verordening lijkbezorgingsrechten 2022

9.k

Amendement GroenLinks Vrijstelling leges ANBI en SBBI
AANVAARD Amendement GroenLinks Vrijstelling leges ANBI en SBBI

9.k.1

Bijlagen 12 t/m 15 Verordening leges 2022 (+ tarieventabel, bijlage Basisbedragen Nederlands Bouwinstituut
en bijlage Welstandstariefregeling)
1056109 Bijlage 12 Verordening leges 2022 (aangepast en getekend)
1056053 Bijlage 13 Tarieventabel leges 2022
1056743 Bijlage 14 Bijlage bij legestabel; Basisbedragen Nederlands Bouwinstituut
1056745 Bijlage 15 Bijlage bij legestabel; Welstandstariefregeling

9.l

1056422 Bijlage 16 Verordening vermakelijkhedenretributie 2022
1056422 Bijlage 16 Verordening vermakelijkhedenretributie 2022
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Z/21/401199 Verordening hondenbelasting 2022
De raad wordt voorgesteld de verordening hondenbelasting 2022 vast te stellen.
Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
Door de fracties van de PvdA en de SP is een amendement ingediend om de tarieven in artikel 5 te wijzigen.
1055964 Raadsvoorstel verordening hondenbelasting 2022
1056514 Bijlage 1 Verordening hondenbelasting 2022

10.a

Amendement PvdA SP Hondenbelasting
VERWORPEN Amendement PvdA SP hondenbelasting

11

Z/21/407521 Aanwijzingsbesluit griffier
De raad wordt voorgesteld mevrouw I.M. van Dijk met ingang van 1 januari 2022 aan te wijzen als griffier van
de gemeente Zevenaar.
Portefeuillehouder: Werkgeverscommissie
Raadsvoorstel en -besluit aanwijzingsbesluit griffier

12

HAMERSTUK Z/21/394727 Bezwaren besluit aanwijzing voorkeursrecht Businesspark 7Poort II
De raad wordt voorgesteld conform het advies van de Adviescommissie voor bezwaarschriften te besluiten:
a. De bezwaren van bezwaarmakers 1 t/m 7; niet-ontvankelijk te verklaren;
b. Het bezwaar van bezwaarmaker 8; ongegrond te verklaren en het aanwijzingsbesluit in stand te
laten.
Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
1058338 Raadsvoorstel en raadsbesluit afhandeling bezwaren aanwijzingsbesluit Wvg gronden
Businesspark 7Poort II
Bijlage 1 Bezwaarschriften 1 t/m 8 geanonimiseerd
Bijlage 2 Geanonimiseerd Advies van de bezwarencommissieadvies Wvg
Bijlage 3 Geanonimiseerd Verslag hoorzitting

13

HAMERSTUK Z/21/402877 Uitstel beheerplannen openbare ruimte
De raad wordt voorgesteld de geldigheid van het wegenbeleidsplan 2008 – 2018 voormalig Zevenaar en het
beleidsplan openbare verlichting 2015 – 2023 voormalig Rijnwaarden te verlengen tot en met boekingsjaar
2021.
Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
Er zijn door de fractie van de PvdA technische vragen ingediend die inmiddels zijn beantwoord. Deze treft u
bijgaand aan.
1058500 Raadsvoorstel en raadsbesluit uitstel beheerplannen openbare ruimte
21-614 211202 Beantwoording TV PvdA 211130 Uitstel Beheerplannen Openbare Ruimte

14

HAMERSTUK Z/21/403149 Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van bedrijfswagens
De raad wordt voorgesteld een (aanvullend) krediet van € 304.619 beschikbaar te stellen voor de aanschaf
van bedrijfswagens en de hieruit voorvloeiende afschrijvingslasten ten laste te brengen van het meerjarige
begrotingsresultaat.
Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
1060270 Raadsvoorstel en raadsbesluit beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van
bedrijfswagens

15

HAMERSTUK Z/21/402994 Bestuurlijk akkoord en Kadernota Beschermd Wonen
De raad wordt voorgesteld:
1. De regionale kadernota ‘Samen aan zet 2022’ vast te stellen als basis voor de regionale samenwerking en
transformatie opgave van beschermd wonen naar beschermd thuis in de regio Centraal Gelderland.
2. Kennis te nemen van het bijgevoegde Bestuurlijk akkoord Beschermd Wonen, waarin afspraken zijn
overeengekomen die worden uitgewerkt in een convenant en regionale begroting voor 2022 en verder.
3. De financiële middelen die de gemeente Zevenaar vanaf 2023 van het Rijk ontvangt voor beschermd
wonen, in te zetten voor de uitvoering van de regionale kadernota, te vertalen naar een regionaal
uitvoeringsplan en een lokaal uitvoeringsplan voor onze gemeente.
4. Eventuele wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken over het, in de
kadernota benoemende, voornemen om de uitvoering van beschermd wonen vanaf 2023 onder te brengen
bij de MGR Sociaal Domein.
Portefeuillehouder: Hans Winters
1059364 Raadsvoorstel en raadsbesluit Bestuurlijk akkoord en Kadernota Beschermd Wonen

1058712 Bijlage 1 kadernota vervolgkoers Samen Aan Zet
1058713 Bijlage 2 bestuurlijk akkoord nav rpo zorg 16 7 2021
Presentatie Zevenaar Samen aan Zet 20211201.pptx
Transformatieplan beschermd thuis-Transformatieplan Beschermd Thuis Centraal Gelderland.pdf
16

16.a

Moties vreemd aan de orde van de dag
Door de fracties van GroenLinks en VVD is een motie Teletolk ingediend (16a)
Door de fracties Lokaal Belang VVD en GroenLinks is de motie eenmalige subsidie permanente
tentoonstelling Liemers Museum WO2 ingediend (16b)
Door de fracties VVD PvdA en GroenLinks is de motie Flexwoningen ingediend.
Motie vreemd VVD, PvdA en GroenLinks Flexwoningen
VERWORPEN Motie vreemd VVD PvdA GL Flexwoningen

16.b

Motie vreemd GroenLinks, VVD, PvdA en SP Teletolk (INGETROKKEN)
INGETROKKEN Motie vreemd GL VVD PvdA SP Teletolk

16.c

Motie vreemd raadsbreed eenmalige subsidie permanente tentoonstelling Liemers Museum WO2
AANVAARD Motie vreemd raadsbreed eenmalige subsidie permanente tentoonstelling Liemers
Museum WO2.

17
18

Afscheid interim-griffier mw. W. M. van der Vlies
Sluiting

Agenda bijlagen
1 Agenda_Raadsvergadering_22_december_2021

Agenda raadsvergadering 22 december 2021
Tijd

19:30 uur

Locatie

Digitaal

Voorzitter

L.J.E.M. van Riswijk

1

Opening

2

Vaststellen agenda

3

Vragenuur
a. Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
Door de fractie van de VVD zijn twee schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording
ingediend inzake:
- de kerstopenstelling van essentiële winkels
- stand van zaken Stolpersteine
b. Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen
gemeenschappelijke regelingen
c. Mededelingen college
d. Wijze van afdoening van de ingekomen stukken

4

Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 24
november jl. vast te stellen.

5

Z/20/371923 Voorbereidingskrediet vastgoedlocaties
De raad wordt voorgesteld om ten behoeve van de planuitwerking van Vincent van
Goghstraat 4, Steenhuizen 6, Da Costastraat 2
te Zevenaar en Nieuwe Komstraat 19 en Markt 8 te Lobith een voorbereidingskrediet
beschikbaar te stellen ter grootte van € 150.000,- en dit bedrag in te brengen in een
nog op te stellen grondexploitatie.
Portefeuillehouder: Nanne van Dellen

6

Z/20/371923 Herontwikkeling diverse vastgoedlocaties
De raad wordt voorgesteld om:
1. Ten behoeve van de sloop van de locatie de Nieuwe Komstraat 19 te Lobith een
Pagina 1

uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van
€ 40.000,- en dit bedrag eenmalig te dekken uit de Algemene reserve.
2. De uitgangspunten voor de Bizetstraat 1 te Zevenaar definitief vast te stellen en
deze laten dienen als basis voor de verdere herontwikkeling van deze locatie, onder
de voorwaarde dat de daarvoor beoogde provinciale subsidie van € 100.000,daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld.
3. Ten behoeve van de herontwikkeling van de Bizetstraat 1 te Zevenaar een
uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 366.000 onder voorwaarde
dat de daarvoor beoogde provinciale subsidie van € 100.000,- daadwerkelijk
beschikbaar wordt gesteld.
4. Het netto bedrag van beslispunt 3 tot een bedrag van € 166.000,- eenmalig te
dekken uit de Algemene reserve en € 100.000,- uit het watertakenplan 2022-2026.
Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
7

Z/21/401755 Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente
Zevenaar 2022
De raad wordt voorgesteld:
1. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2020 in te
trekken;
2. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2022 vast te
stellen.
Portefeuillehouder: Hans Winters

8

Z/21/393115 Subsidieaanvraag S.V. Gelders Eiland
De raad wordt voorgesteld het éénmalige subsidiebedrag van € 113.084,- voor
modernisering en aanpassing van sportaccommodatie Aerdt en de ontruiming van
sportpark Herwen beschikbaar te stellen en te dekken uit de algemene reserve.
Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
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Z/21/401199 Belastingverordeningen 2022
Naar aanleiding van een vraag van GroenLinks over het heffen van leges bij het
uitstellen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap vanwege maatregel mbt
Corona is afgesproken dat in die situatie er geen leges worden geheven.
De raad wordt voorgesteld om:
1. INT/21/1056512 De verordening OZB 2022 vast te stellen (9a)
2. INT/21/1056390 De verordening rioolheffing 2022 vast te stellen (9b)
3. INT/21/1056511 De verordening afvalstoffenheffing 2022 vast te stellen (9c)
4. INT/21/1056219 De verordening parkeerbelasting 2022 vast te stellen (9d)
Pagina 2

5. INT/21/1056419 De verordening toeristenbelasting 2022 vast te stellen (9e)
6. INT/21/1056425 De verordening reclamebelasting 2022 vast te stellen (9f)
7. INT/21/1056513 De verordening precariobelasting 2022 vast te stellen (9g)
8. INT/21/1056117 De verordening marktgelden 2022 vast te stellen (9h)
9. INT/21/1056416 De verordening rioolaansluitgeld 2022 vast te stellen (9i)
10. INT/21/1056508 De verordening lijkbezorgingsrechten 2022 vast te stellen (9j)
11. INT/21/1056109 De verordening leges 2022 vast te stellen (9k-1)
12. INT/21/1056422 De verordening vermakelijkhedenretributie 2022 vast te stellen
(9l)
Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
Nb. in de raadsvergadering zal per verordening gestemd worden.
Bij de verordening leges 2022 (9k-1) is een amendement van GroenLinks ingediend
(9k). Hierin wordt verzocht AMBI en SBBI organisaties vrij te stellen van marktgeld.
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Z/21/401199 Verordening hondenbelasting 2022
De raad wordt voorgesteld de verordening hondenbelasting 2022 vast te stellen.
Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
Door de fracties van de PvdA en de SP is een amendement ingediend om de tarieven
in artikel 5 te wijzigen.

11

Z/21/407521 Aanwijzingsbesluit griffier
De raad wordt voorgesteld mevrouw I.M. van Dijk met ingang van 1 januari 2022 aan
te wijzen als griffier van de gemeente Zevenaar.
Portefeuillehouder: werkgeverscommissie

12

HAMERSTUK Z/21/394727 Bezwaren besluit aanwijzing voorkeursrecht
Businesspark 7Poort II
De raad wordt voorgesteld conform het advies van de Adviescommissie voor
bezwaarschriften te besluiten:
a. De bezwaren van bezwaarmakers 1 t/m 7; niet-ontvankelijk te verklaren;
b. Het bezwaar van bezwaarmaker 8; ongegrond te verklaren en het aanwijzingsbesluit in stand te laten.
Portefeuillehouder: Nanne van Dellen

Pagina 3

13

HAMERSTUK Z/21/402877 Uitstel beheerplannen openbare ruimte
De raad wordt voorgesteld de geldigheid van het wegenbeleidsplan 2008 – 2018
voormalig Zevenaar en het beleidsplan openbare verlichting 2015 – 2023 voormalig
Rijnwaarden te verlengen tot en met boekingsjaar 2021.
Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf

14

HAMERSTUK Z/21/403149 Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van
bedrijfswagens
De raad wordt voorgesteld een (aanvullend) krediet van € 304.619 beschikbaar te
stellen voor de aanschaf van bedrijfswagens en de hieruit voorvloeiende
afschrijvingslasten ten laste te brengen van het meerjarige begrotingsresultaat.
Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf

15

HAMERSTUK Z/21/402994 Bestuurlijk akkoord en Kadernota Beschermd Wonen
De raad wordt voorsteld:
1. De regionale kadernota ‘Samen aan zet 2022’ vast te stellen als basis voor de
regionale samenwerking en transformatie opgave van beschermd wonen naar
beschermd thuis in de regio Centraal Gelderland.
2. Kennis te nemen van het bijgevoegde Bestuurlijk akkoord Beschermd Wonen,
waarin afspraken zijn overeengekomen die worden uitgewerkt in een convenant en
regionale begroting voor 2022 en verder.
3. De financiële middelen die de gemeente Zevenaar vanaf 2023 van het Rijk
ontvangt voor beschermd wonen, in te zetten voor de uitvoering van de regionale
kadernota, te vertalen naar een regionaal uitvoeringsplan en een lokaal
uitvoeringsplan voor onze gemeente.
4. Eventuele wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken over het, in
de kadernota benoemende, voornemen om de uitvoering van beschermd wonen
vanaf 2023 onder te brengen bij de MGR Sociaal Domein.
Portefeuillehouder: Hans Winters
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Moties vreemd aan de orde van de dag
De volgende moties vreemd aan de orde van de dag zijn ingediend:
16a. Motie VVD, PvdA en GroenLinks flexwoningen
16b. Motie GroenLinks, VVD, PvdA en SP Teletolk
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16c. Motie raadsbreed eenmalige subsidie permanente tentoonstelling Liemers
Museum WO2

17

Afscheid interim-griffier mevr. W.M. van der Vlies

18

Sluiting

Zevenaar, 14 december 2021
De burgemeester van Zevenaar,
L.J.E.M. van Riswijk
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Beantwoording overgebleven vraqen raadscommissies december 2021
commissie

Portefeuille afdeling Onderwerp

Vraag, opmerking, toezegging

antwoord

houder
Samenleving Winters

MO

Verordening
WMO

In de verordening 2020 staat
“Maatwerkvoorziening” in de
verordening 2021 staat
“Maatwerkvoorziening collectief
vervoer”. Mw. Harmsen vraag of dit
wil zeggen dat er nooit meer sprake
zal zijn van individueel vervoer als
maatwerk. Wethouder Winters heeft
hierop geantwoord dat als collectief
vervoer mogelijk is, dan wordt dit
ingezet en anders wordt als maatwerk
individueel vervoer toegekend. Of dit
inderdaad de juiste uitleg is zal door
de wethouder worden nagegaan

Het door wethouder Winters in
de raadscommissie gegeven
antwoord is juist.

Ruimte

RO

Planning 7Poort
fase 2 en
grondexploitatie
7Poort

Naar aanleiding van planningslijst en
lijst toezeggingen en moties: er komt
nog een schriftelijk antwoord op de
vraag of de planning 7Poort fase 2
eerder naar de raad toegestuurd kan
worden (is nu doorgeschoven naar
juni) en wanneer de grondexploitatie
7Poort komt.

De planning op hoofdlijnen van
de ontwikkeling van
BusinessPark 7Poort II is naar
verwachting eind maart 2022
gereed. Dit betekent dat deze,
indien gewenst, in april 2022
aan de raad kan worden
toegestuurd. Indien de
contouren en haalbaarheid van
BusinessPark 7Poort II een
grotere mate van zekerheid
hebben, kan een
grondexploitatie worden

Van Dellen

Beantwoording overgebleven vraqen raadscommissies december 2021
opgesteld. Deze mate van
zekerheid wordt bereikt met
het gereed komen van het
ontwerpbestemmingsplan.
Naar verwachting is het
ontwerpbestemmingsplan in
het derde kwartaal van 2022
gereed en kan de
grondexploitatie op basis
daarvan worden opgesteld en
voorgelegd.
Ruimte

Koers

BOR

Beschikbaar
stellen krediet
bedrijfswagens

naar aanleiding van de vraag om
welke bedrijfswagens het hier gaat is
toegezegd dat er een lijstje naar de
raad gestuurd wordt waarin vermeld
wordt om welke auto’s het gaat

Zie bijlage

Ruimte

Koers

BOR

Beschikbaar
stellen krediet
bedrijfswagens

Wat betreft schadeclaims: zijn er in de
aanbestedingsprocedure geen
voorwaarden opgenomen die deze
aansprakelijkheid uitsluiten en is de
gemeente Zevenaar ingedekt tegen
schadeclaims bij zo’n aanbesteding?

In de aanbesteding is inderdaad
een passage opgenomen dat de
inschrijvers geen recht hebben
op een vergoeding als de
aanbesteding wordt
ingetrokken. De juridische
risico’s die hier staan genoemd
doelen echter op een mogelijke
schadeclaim als opnieuw wordt
aanbesteed voor dezelfde
vervoersbehoefte.

Beantwoording overgebleven vraqen raadscommissies december 2021
Middelen

Van Dellen

IB

Huwelijken in
coronatijd

Wethouder Van Dellen zegt toe uit te
zoeken of er leges geheven worden bij
het annuleren van een huwelijk of
geregistreerd partnerschap vanwege
corona

In dergelijke situaties worden
geen leges geheven op basis
van de hardheidsclausule.

Bijlage bij overzicht overgebleven vragen en de antwoorden hierop uit de raadscommissies van
december 2021.
Soorten voertuigen:

Perceel 1

Aantal

"Groen" (pick-up, dubbele cabine met kiepende open laadbak)

7

"Gemalen wagen" (pick-up, dubbele cabine met vaste open laadbak en autolaadkraan)

1

"Service groen" (pick-up, enkele cabine met kiepende open laadbak)

1

"Bebording, verkeer en evenementen" (pick-up, enkele cabine met vaste open laadbak en
autolaadkraan)

2

Variant 5 "Rioolbus" (gesloten bestelwagen)

1

Perceel 2

Aantal

"Veegvuilauto" (pick-up met kiepende laadbak)

1

Perceel 3

Aantal

Electrische personenauto

1

3.a Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
1 21-627 SVMBR VVD kerstopenstelling

Vragen vanuit de raad aan het college:
A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde (beantwoording
binnen 30 dagen)
B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of
commissievergadering
C. Technische vragen over onderwerpen geagendeerd voor een commissie- en/of
raadsvergadering
D. Overige technische vragen (vragen die geen betrekking hebben op een voorliggend
raadsvoorstel of onderwerp op de commissieagenda; beantwoording binnen 30 dagen)

Categorie: A / B / C / D (doorhalen wat niet van toepassing is)
Onderwerp: Winkeltijdenverordening
Naam en fractie: P.A. Vos VVD Zevenaar
Datum indienen: 22 december 2021
Afdeling: ……….
Contactpersoon: ……….
Inleiding/Aanleiding:
Vorig jaar is besloten om de winkeltijdenverordening 2019 tijdelijk aan te passen voor 2020 dat
essentiële winkels wel open mochten op eerste kerstdag. Dit om de druk op de winkels te
verspreiden ivm Corona. We zien nu in de communicatie van winkeliers dat ze ook dit jaar weer
op eerste kerstdag open zijn.
Vraag/Vragen:
Heeft het college de eenmalige aanpassing van 2020 ook dit jaar weer toegepast zodat de
winkels open mogen zijn?
Zo nee, is het college van plan om te handhaven bij winkels die wel opengaan?

1 21-628 SVMBR VVD Stolpersteine

Vragen vanuit de raad aan het college:
A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde (beantwoording
binnen 30 dagen)
B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of
commissievergadering
C. Technische vragen over onderwerpen geagendeerd voor een commissie- en/of
raadsvergadering
D. Overige technische vragen (vragen die geen betrekking hebben op een voorliggend
raadsvoorstel of onderwerp op de commissieagenda; beantwoording binnen 30 dagen)

Categorie: A / B / C / D (doorhalen wat niet van toepassing is)
Onderwerp: Voortgang Stolpersteine
Naam en fractie: P.A. Vos VVD Zevenaar
Datum indienen: 22 december 2021
Afdeling: ……….
Contactpersoon: ……….
Inleiding/Aanleiding:
24 februari is de motie Stolpersteine raadsbreed aangenomen.
Hierin stond ook de raad van de voorgang op de hoogte te houden.
Vraag/Vragen:
Kan de portefeuillehouder aangeven wat de voortgang is?

3.d Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
1 211222 Lijst ingekomen stukken raad 22 december 2021

Lijst ingekomen stukken raad t.b.v. raadsvergadering 22 december 2021
Nr.

Datum van
ontvangst

Titel

Wijze van afdoening

1.

22-11-2021

Aangenomen motie Kledingbank gemeente Montferland

Voor kennisgeving aannemen

2.

29-11-2021

Brief Nederland wordt beter-KOZP verzoek aan gemeenteraad te stoppen
met het financieren en faciliteren van zwarte piet

Voor kennisgeving aannemen

3.

06-12-2021

Motie gemeente Velsen transitievisie warmte

Voor kennisgeving aannemen

4.

08-12-2021

Motie raadsbreed gemeente Overbetuwe VGGM ophoging opkomsttijd van
HulpverleningsVoertuigen (HV’s) en specialistisch team

Voor kennisgeving aannemen

5.

08-12-2021

Brief Rein Advocaten 031221 inzake bestemmingsplan Hoogeweg 23c
Pannerden

Brief is inmiddels beantwoord
en de reactie op de brief treft u
bijgaand aan; onderwerp wordt
opnieuw geagendeerd voor de
commissie en raad van januari

6.

08-12-2021

VNG Ledenbrief 21-082 061221 belangrijke ontwikkelingen positie raadsleden
en wethouders

Voor kennisgeving aannemen

7.

09-12-2021

Mail van Jeugdautoriteit - wat kan de Jeugdautoriteit voor uw gemeente
betekenen

Voor kennisgeving aannemen

8.

14-12-2021

VNG Ledenbrief 21-083 versterking gemeentelijke dienstverlening nav
Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)

Voor kennisgeving aannemen

9.

14-12-2021

Oproep aan gemeenteraad Alliantie Burgers Voorschoten namens 5
organisaties inzake digitalisering

Voor kennisgeving aannemen

Lijst ingekomen stukken raad t.b.v. raadsvergadering 22 december 2021
Nr.

Datum van
ontvangst

Titel

Wijze van afdoening

10.

14-12-2021

Burgerbrief inzake waarneming voorafgaande aan commissie Middelen 9
december 2021

Voor kennisgeving aannemen

11.

15-12-2021

Brief Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat-RWS inzake Omgevingswet
en rol RWS bij onteigeningen

Voor kennisgeving aannemen

12.

16-12-2021

Motie Borstonderzoek voor vrouwen gemeente Hof van Twente

Voor kennisgeving aannemen

13.

16-12-2021

VNG ledenbrief 21-084 Uitnodiging en stukken extra digitale ALV op 13
januari 2022 (incl. reactie VNG op Regeerakkoord)

Voor kennisgeving aannemen

Raadsinformatiebrieven
14.

24-11-2021

2021-092 Kansrijke Start eerste 1000 dagen.

Voor kennisgeving aannemen

15.

01-12-2021

2021-095 Berichtgevingen over Omgevingsdiensten naar aanleiding van
onderzoek Investico

Voor kennisgeving aannemen

16.

08-12-2021

2021-094 Prestatieafspraken 2022

Voor kennisgeving aannemen

17.

08-12-2021

2021-100 Verantwoording kredieten project A15 A12 en onderliggende
wegennet

Voor kennisgeving aannemen

18.

08-12-2021

2021-098 Monitoring effect gratis parkeren

Voor kennisgeving aannemen

19.

08-12-2021

2021-096 Meerjarenbeleidsplan politie Oost-Nederland

Voor kennisgeving aannemen

4 Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
1 Concept-besluitenlijst_raadsvergadering_24_november_2021

Besluitenlijst digitale raadsvergadering 24 november 2021
Tijd

19.30 – 21:35 uur

Locatie

Digitaal

Voorzitter

L.J.E.M. van Riswijk

Aanwezigen

Lokaal Belang: A.H.M. Albers, T.G.H. Boekhorst, E.G.B.M. Buil, J.J. du
Croix, A. Ilhan, A. Ok, P.J.M. Putman, T.J.E.M. Riswick-Keultjes, H.F.G.M.
Staring; CDA: W.J.M. van Dinther, F.B.M. Evers, F.H.F. Jansen, C.H.M. van
Merwijk, J. de Nooij, H.T.W. Visser, W.L.J. ten Have; SP: M. Dunnink, L. van
der Velden; PvdA: M.B.M. Jansen, N. Niebuur-Sluiter, M.R.A. Lap;
GroenLinks: B.M. Kagei; Sociaal Zevenaar: H.L.M. Meijer; D66: P.W.M.
Pollmann; VVD: W.J. Snelders en P.A. Vos

College

C.M. Koers-de Graaf, J.W.H. Winters en N. van Dellen

Afwezigen

E.R. van Essen (Lokaal Belang); wethouder B.M. Elfrink

1

Opening
De vergadering wordt om 19.30 uur door de voorzitter geopend.

2

Vaststellen agenda
De fractie van de PvdA dient een Punt van Orde in om agendapunt 5 “Beschikbaarstelling krediet onderwijshuisvesting 2022" van de agenda af te halen. De fractie is
van oordeel dat er nog steeds vragen en onduidelijkheden zijn ten aanzien van het
voorstel, wat de planning betreft en volgens de fractie zouden er technische
wijzigingen komen. De fractie acht het voorstel niet besluitrijp en wil het onderwerp
opnieuw in de commissie bespreken met name voor wat betreft de onderzoeksvragen.
Het Punt van Orde wordt in stemming gebracht en wordt met 10 stemmen voor en 16
stemmen tegen verworpen. Voor hebben gestemd de leden van de fracties van PvdA,
GroenLinks, SP, D66, Sociaal Zevenaar en VVD (10). De fracties van Lokaal Belang en
CDA hebben tegen gestemd (16).
De agenda wordt daarna ongewijzigd vastgesteld.
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Vragenuur
3a. Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
Er zijn een drietal schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording ingediend:
1. door de VVD inzake huisvesting arbeidsmigranten
2. door de PvdA inzake ontsluiting van een wijk bij calamiteiten
3. door Lokaal Belang inzake participatietraject ontwikkeling schoollocatie Lathum
De vragen worden ter vergadering beantwoord.
Ad 1.
Er worden nog aanvullende vragen gesteld over de toename van winkeldiefstallen en
waar deze door de ondernemers gemeld moeten worden en het inzetten van
flexwoningen voor arbeidsmigranten.
Het college antwoordt dat bij het college inderdaad bekend is dat er sprake is van de
toename van winkeldiefstal, maar dat er geen relatie is met de migrantenhotels. Aan
vraagsteller wordt het voorstel gedaan om eens naar de winkeldiefstal cijfers te
kijken. Volgens het college is de migrantenhuisvesting in diverse contexten aan de
orde gekomen en is er gesproken over het feit dat er geen voorzieningen in wijken
zouden komen maar wel gepaste voorzieningen daarbuiten. Gemeente faciliteert
wel. Er is een toename vanwege het gebrek aan arbeidsmigranten.
Ad 3.
Er worden nog aanvullende vragen/opmerkingen gesteld/gedaan over de financiële
reikwijdte/randvoorwaarden, het bij de Dorpsraad ontbreken van een gevoel van
gezamenlijkheid en partnerschap met de gemeente en hoe het draagvlak tot stand is
gekomen, aan welke eisen het draagvlak moet voldoen en hoe dat gemeten wordt.
Het college laat weten al langere tijd in gesprek te zijn met de Dorpsraad (en ook met
Provincie) en geeft een uiteenzetting over hoe het proces is gegaan. Met name voor
wat betreft het gebouw, de woningbehoefte en de locatie. De gemeente financiert
alleen het Dorpshuis. College wil ook met kerkbestuur in gesprek over de
mogelijkheden voor activiteiten. Er bestaat een verschil van mening tussen de
inwoners en het college is van oordeel dat er wel een breed draagvlak moet zijn.
Dorpsraad heeft onderzoek gedaan waaruit is gebleken dat er wel draagvlak is voor
woningbouw. Echter zijn plannen van projectontwikkelaars volgens de Dorpsraad
niet haalbaar en niet betaalbaar. Er dient nog wel een en ander onderzocht te worden
voor wat betreft de scholen, maar dat is aan de inwoners zelf. College heeft al veel
ondersteuning gegeven. Men is nu bezig met de uitwerking van het 2e concept-plan.
College begrijpt de teleurstelling van de Dorpsraad. Voor een 2e Dorpshuis zijn
voorwaarden. Voor begin december zijn gesprekken met de bestuurders van het
schoolgebouw gepland. Het college hanteert voor de grondprijs de marktwaarde die
in rekening wordt gebracht op het project.
3b. Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse
besturen gemeenschappelijke regelingen
Er zijn geen mededelingen gedaan.
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3c. Mededelingen college
Er zijn geen mededelingen gedaan.
3d. Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
Er zijn geen agenderingsverzoeken van brieven gedaan.
4

Vaststellen besluitenlijsten van de vorige vergaderingen
De raad besluit de concept-besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 20
oktober en 3 november jl. ongewijzigd vast te stellen.

5

Z/20/377840 Beschikbaarstelling krediet onderwijshuisvesting 2022
Door de fracties van Lokaal Belang en CDA is een amendement op dit voorstel
ingediend. In het amendement wordt een aanvullende onderzoeksrichting 2A
ingebracht: kinderopvang- en onderwijsvoorzieningen 0 – 12 jaar, een voorziening
voor bewegingsonderwijs en aanpassingen in de openbare ruimte voor locatie
Vestersbos. In het amendement wordt vermeld dat bij het onderzoek naar deze
variant (2A) (als verbijzondering) nadrukkelijk onderzocht dient te worden of de optie
om enkel het primair onderwijs inclusief voorzieningen en bewegingsonderwijs te
huisvesten op locatie Vestersbos 4 beter past. Beslispunt 2 van het besluit wordt in
het amendement gewijzigd in het kennis nemen van (niet: instemmen) de
onderzoeksvoorkeur van het college voor variant 3A: kinderopvang- en onderwijsvoorzieningen en aanpassingen in de openbare ruimte voor locatie Vestersbos 4 en
een voorziening voor bewegingsonderwijs elders, niet zijnde op het huidige NMEterrein.
Gemeenteraad.
De fractie van het CDA geeft een korte toelichting op het ingediende amendement.
Bij de beraadslagingen gaan de raadsleden in op het ingediende amendement, het
daarbij behorende krediet van € 250.000,00, de vraag of het voorstel wel besluitrijp is,
het uitwerken van de extra variant in het amendement en de keuze daarbij voor 2
locaties (één voor onderwijs en één voor bewegingsonderwijs), de keuze voor het wel
of niet huisvesten van onderwijs op locatie Vestersbos of andere locaties zoals
Bizetstraat, De Wissel en Zonnemaat, de afstanden die leerlingen moeten afleggen,
de VO locaties Landeweerd en Heerenmäten, de verkeerssituatie (verkeersbewegingen en verkeersveiligheid) rond Vestersbos en de zorgen van de
omwonenden, het al dan niet starten van een onderzoek voor woningbouw op de
locatie Vestersbos, de doorlopende leerlijn en of deze iets te maken heeft met het
gebouw en de vraag hierbij of de raad hier wel over gaat en het bezuinigingsvoorstel
van 2019 om Vestersbos af te stoten.
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College
Het college laat weten dat sinds 2019 een IKC nieuwsbrief naar de ouders gaat en
ouders kunnen met vragen bij het schoolbestuur terecht. Ook via social media
hebben ouders vragen gesteld en zorgen geuit. Ouders worden in het hele proces
meegenomen en er is gericht overleg met alle schoolbesturen. De situatie van het bij
elkaar zetten van jonge kinderen bij oudere jeugd blijft de aandacht houden. Uit het
rapport van 2020 bleek dat vanuit de doorlopende leerlijn Vestersbos een voorkeurslocatie is en dat is ook uitgesproken door de schoolbesturen. Om de 2 jaar vindt er
een herijking plaats in het Integraal Huisvestings Plan (IHP) en wordt ook gekeken
naar geschikte locaties. In de Kadernota en de Voortgangsrapportages is aangegeven
dat het niet meer haalbaar is om Vestersbos af te stoten.
Het amendement wordt aanvaard. Tegen stemmen de leden van de fracties van
PvdA, GroenLinks, SP, D66, Sociaal Zevenaar en VVD (10). De fracties van Lokaal
Belang en CDA stemmen voor (16).
De raad gaat akkoord met het geamendeerde voorstel. De raad besluit:
1. Kennis te nemen van het ‘Onderzoek onderwijshuisvesting locatie Vestersbos’
waarin de haalbaarheid is onderzocht van het realiseren van kinderopvang- en
onderwijsvoorzieningen, aanpassingen in de openbare ruimte en voorzieningen
voor bewegingsonderwijs op locatie Vestersbos.
2. Kennis te nemen van de onderzoeksvoorkeur van het college voor variant 3A:
kinderopvang- en onderwijsvoorzieningen en aanpassingen in de openbare
ruimte voor locatie Vestersbos 4 en een voorziening voor bewegingsonderwijs
elders, niet zijnde op het huidige NME-terrein.
3. Een aanvullende onderzoeksrichting in te brengen beschreven als variant 2A:
kinderopvang- en onderwijsvoorzieningen 0 – 12 jaar, een voorziening voor
bewegingsonderwijs en aanpassingen in de openbare ruimte voor locatie
Vestersbos 4. Bij het onderzoek naar deze variant (2A) dient (als verbijzondering)
nadrukkelijk onderzocht te worden of de optie om enkel het PO inclusief
voorzieningen en bewegingsonderwijs te huisvesten op locatie Vestersbos 4
beter past.
4. De uitkomsten van de beide onderzoeken naar de varianten 3A en 2A (inclusief de
bovengenoemde verbijzondering) dienen aan de raad voorgelegd te worden,
zodat er een betere afweging gemaakt kan worden of er überhaupt een variant
op deze locatie geschikt is.
5. Een voorbereidingskrediet van € 250.000,00 beschikbaar te stellen voor het
programma 2022 van onderwijshuisvesting en hiermee de projectvoorbereiding
te starten voor het nader onderzoeken van de varianten 2A en 3A.
6. Als kader voor de stedenbouwkundige inpassing het vigerend bestemmingsplan
en het ‘Onderzoek onderwijshuisvesting locatie Vestersbos’ (2021) vast te stellen
met daarbij nadere ruimtelijke inkadering voor wat betreft bouwhoogtes,
rooilijnen en bouwvlakken.
Voor stemmen de leden van de fracties van Lokaal Belang en CDA (16); de leden van
de fracties van PvdA, SP, D66, VVD, GroenLinks en Sociaal Zevenaar stemmen tegen
(10).
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Z/21/392081 Kapitaalversterking Alliander
Gemeenteraad
In het debat gaan de raadsleden in op de vermindering van de solvabiliteit, of de
kapitaalinjectie nog wel nodig is omdat ruim 75% van de aandeelhouders (andere
provincies en gemeenten) al akkoord zijn, de risico’s omdat de obligatielening als een
eigen lening wordt gezien en er afgelost dient te worden, de vraag of de
energietransitie wel iets met het voorstel te maken heeft, de noodzaak voor Alliander
die niet noodlijdend is, de investeringen die Alliander moet doen de komende jaren
waarbij de kapitaalinjectie een vergoeding is voor onze energievoorziening, de zeer
kleine kans dat Alliander failliet gaat en het maatschappelijk nut voor de
verduurzaming die van Alliander gevraagd wordt: zonne-energie en het feit dat er op
dit moment hiervoor geen capaciteit op het net is.
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van het verzoek van Alliander N.V. tot versterking van de
kapitaalstructuur middels het uitgeven van een reverse converteerbare hybride
obligatielening;
2. Geen wensen en bedenkingen te uiten over het voorgenomen besluit van het
college om een reverse converteerbare hybride obligatielening aan Alliander te
verstrekken voor een bedrag in de range van € 2.702.433 (pro-rata het aandelen bezit
van de gemeente) tot € 3.378.041 (25% boven pro-rata); alvorens het College over
gaat tot een definitief besluit.
Het voorstel wordt aangenomen met 24 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Alleen
de fractie van de SP stemt tegen.

7

HAMERSTUK Z/21/399865 Verordening individuele studietoeslag en Verordening
individuele inkomenstoeslag
De raad besluit met algemene stemmen om:
1. De Verordening individuele studietoeslag gemeente Zevenaar 2022 vast te stellen
en in werking te laten treden op 1 januari 2022 met terugwerking tot 1 september
2021;
2. De Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Zevenaar 2022 vast te
stellen;
3. De Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Zevenaar 2018 per 1
januari 2022 in te trekken.

8

HAMERSTUK Z/21/398666 Wijziging gemeenschappelijke regeling MGR per 2022
De raad besluit met algemene stemmen:
1. Het college toestemming te verlenen de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
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Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR) te wijzigen.
2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om wensen en bedenkingen te uiten
ten aanzien van de instelling van de nieuw te vormen bestuurscommissies.
3. Geen gebruik te maken van het indienen van een zienswijze op de door deze
veranderingen gewijzigde begroting MGR 2022.
9

HAMERSTUK Z/21/399736 Beleidsplan Sport en bewegen gemeente Zevenaar
2021-2028
De raad besluit met algemene stemmen:
1. Het beleidsplan Sport en Bewegen gemeente Zevenaar 2021-2028 en de daarin
geformuleerde visie, ambitie en doelstellingen vast te stellen;
2. Het college de opdracht te geven in samenwerking met de betrokken partijen
een uitvoeringsagenda voor het sport- en beweegbeleid gemeente Zevenaar op te
stellen.

10

HAMERSTUK Z/21/399966 Aanvraag nieuwe financiële middelen Starters- en
Toekomstbestendig Wonen lening
De raad besluit met algemene stemmen:
1. Nieuwe financiële middelen ad. € 1.000.000, - beschikbaar te stellen voor het
verlenen van Startersleningen binnen de gemeente Zevenaar.
2. Nieuwe financiële middelen ad. € 1.000.000, - beschikbaar te stellen voor het
verlenen van Toekomstbestendig Wonen lening binnen de gemeente Zevenaar.

11

HAMERSTUK Z/21/392222 Van Drank- en horecawet naar Alcoholwet
De raad besluit met algemene stemmen:
1. De Drank- en Horecaverordening 2019 Gemeente Zevenaar met terugwerkende
kracht per 1 juli 2021 in te trekken.
2. De Alcoholverordening 2021 gemeente Zevenaar met terugwerkende kracht per 1
juli 2021 vast te stellen.
3. De Toelichting bij de Verordening speelautomatenhal Zevenaar 2020 met
terugwerkende kracht per 1 juli 2021 te wijzigen.
4. Het Toezicht- en handhavingsbeleid 2018 – 2022 met terugwerkende kracht per 1
juli 2021 te wijzigen.
5. Kennis te nemen van het Handboek evenementen Zevenaar, de Beleidsregel
paracommercie gemeente Zevenaar 2020 en de Beleidsregels Wet bibob gemeente
Zevenaar 2018 die door het college van burgemeester en wethouders en de
burgemeester, ieder voor zover bevoegd, met terugwerkende kracht per 1 juli 2021
zijn gewijzigd.
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HAMERSTUK Z/21/396332 Verordening tot vierde wijziging Algemene
Plaatselijke Verordening 2018 Zevenaar
De raad besluit met algemene stemmen de verordening tot vierde wijziging van de
Algemene Plaatselijke Verordening 2018 Zevenaar vast te stellen.

13

HAMERSTUK Z/21/399310 Regionale agenda 2022 Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen
De raad besluit met algemene stemmen:
1. Kennis te nemen van de regionale agenda 2022 Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen.
2. Deel te nemen aan de hierin opgenomen vijf opgaven.
3. Aan het college opdracht te geven om daartoe de bijgevoegde vijf concept
opgaveovereenkomsten af te sluiten en te ondertekenen.

14

HAMERSTUK Z/18/307496 ontslag voorzitter Rekenkamercommissie
De raad besluit met algemene stemmen in te stemmen met het ontslag op eigen
verzoek van de heer W. van Miltenburg als voorzitter van de Rekenkamercommissie
gemeente Zevenaar per 1 november 2021.

15

Moties vreemd aan de orde van de dag
Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de dag ingediend.

16

Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging de digitale vergadering om 21.35 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 22 december 2021.

De griffier,
W.M. van der Vlies

De burgemeester,
L.J.E.M. van Riswijk
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Voorbereidingskrediet vastgoedlocaties
Z/20/371923
INT/21/1060482
Nanne van Dellen
Middelen/vastgoed
Ruimtelijke ontwikkeling
0316 -595 508
g.vanderwens@zevenaar.nl

1. Samenvatting
De gemeente Zevenaar wil in de komende jaren graag een aantal vastgoedobjecten verkopen. Deze
panden zijn vermeld als te verkopen objecten in het Integraal Accommodatieplan 2020-2040.Het
betreffen de panden; Vincent van Goghstraat 4, Steenhuizen 6, Da Costastraat 2 te Zevenaar en Nieuwe
Komstraat 19 en Markt 8 te Lobith. De gemeente wenst, naast de verkoop, ook invulling te geven aan
overige (beleidsmatige) uitgangspunten, zoals die er zijn op de gebieden van wonen, duurzaamheid,
groen, stedenbouw, verkeer etc. Voor de herontwikkeling van deze locaties heeft het college voorlopige
uitgangspunten per locatie vastgesteld. Deze zijn in een consultatieronde voorgelegd aan de
omwonenden en andere belanghebbenden. Het college vraagt nu geld beschikbaar te stellen ten behoeve
van de verdere herontwikkeling/planuitwerking van deze locaties.
2. Raadsvoorstel
Wij stellen u voor om:
1. Ten behoeve van de planuitwerking van Vincent van Goghstraat 4, Steenhuizen 6, Da Costastraat 2
te Zevenaar en Nieuwe Komstraat 19 en Markt 8 te Lobith een voorbereidingskrediet beschikbaar
te stellen ter grootte van € 150.000,- en dit bedrag in te brengen in een nog op te stellen
grondexploitatie.
3. Waarom naar de raad
Het budgetrecht is aan uw raad voorbehouden.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
De volgende doelen en resultaten worden beoogd:
- Mogelijkheid tot herontwikkeling van een vijftal vastgoedlocaties en daarmee in te spelen op de
kwalitatieve- en kwantitatieve marktvraag naar (betaalbare) woningen in de gemeente Zevenaar;
- Invulling geven aan een bezuinigingstaakstelling.

5. Argumenten en alternatieven
Argumenten
1.1 Zonder een voorbereidingskrediet is het niet mogelijk om de planuitwerking op te pakken
Om verder met de planvorming te kunnen gaan, denk hierbij aan het uitvoeren van noodzakelijke
onderzoeken en het opstarten van de bestemmingsplanprocedure, projectleidings- en andere
ambtelijke kosten, is een voorbereidingsbudget essentieel. Op basis van een grove raming worden
deze ingeschat op € 150.000,- wat een gemiddelde van € 30.000,- per locatie betekent. Het
betreffen de volgende locaties:
Vincent van Goghstraat 4 (Zevenaar)
Steenhuizen 6 (Zevenaar)
Da Costastraat 2 (Zevenaar)
Markt 8 (Lobith)
Nieuwe Komstraat 19 (Lobith)
Alternatieven kanttekeningen en risico’s
Het alternatief is niet beschikbaar stellen van de gevraagde kredieten. Hierdoor kan de gemeente niet
verder met het afstoten / herontwikkelen van diverse vastgoedlocaties en het realiseren van de
bezuinigingstaakstelling. Daarnaast komen er dan ook minder (betaalbare) woningen beschikbaar in de
komende jaren. Andere woningbouwontwikkelingen laten we dan over aan particuliere initiatieven,
waardoor mogelijk niet goed ingespeeld wordt op de woningbehoefte en de afspraken uit de woondeal.
De bezuinigingstaakstelling wordt op dit punt niet gehaald dus er zal naar alternatieven moeten worden
gezocht.
De voorliggende planontwikkeling is niet zonder risico’s. We vragen een voorbereidingskrediet aan. In de
loop van het traject kan de gemeente tegen obstakels aanlopen. Mocht een en ander onverhoopt niet
binnen 5 jaar leiden tot de beoogde grondexploitatie dan dient het budget voor de
planvoorbereidingskosten eenmalig ten laste van het gemeentelijk begrotingssaldo te worden genomen.
Dit risico wordt echter als gering beschouwd. Ofschoon niet verwacht kan er zich een nieuwe crisis
voordoen op de woningmarkt. Beoogde grondopbrengsten kunnen dan mogelijk niet worden behaald.
Gelet op de huidige schaarste op de markt van materialen en mensen bestaat er ook een risico van
kostenstijgingen welke hoger liggen dan waarmee nu rekening wordt gehouden.
Voor bovengenoemde locaties is een grondexploitatieberekening op hoofdlijnen opgesteld. Zie hiervoor
de paragraaf “kosten, baten en dekking” hieronder.
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6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
Na besluitvorming in de raad t.b.v. het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet zal het college
verder gaan met de planuitwerking en het bijbehorende participatietraject. Bij de vaststelling van de
noodzakelijke bestemmingsplanherzieningen door de raad wordt aangegeven hoe het uiteindelijke plan
zich verhoudt met de (concept) uitgangspunten, daarnaast wordt ingegaan op het resultaat van de
participatie (per locatie). Tegelijkertijd met het aanbieden van het ontwerp bestemmingsplan leggen we
een door u vast te stellen grondexploitatie voor inclusief een begroting. Vanuit de door u vastgestelde
grondexploitatie kunnen de uitvoerings- en planbegeleidingskosten worden verantwoord en kunnen de
grondopbrengsten worden verwerkt.
7. Klimaat en duurzaamheid
Bij de herontwikkeling van de vastgoedlocaties worden uitgangspunten opgesteld m.b.t. klimaat en
duurzaamheid.
8. Communicatie
Het college neemt nu de verdere uitwerking van de plannen voor haar rekening met de bijbehorende
participatie en communicatie.
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pagina 3 van 6

9. Kosten, baten en dekking
Op basis van voorlopige uitgangspunten hebben we een grove raming gemaakt van het verwachtte
resultaat van de vijf herontwikkellocaties welke worden ingebracht in een nog vast te stellen
grondexploitatie. Het resultaat wordt ingeschat op € 417.000,- op basis van Netto Contante Waarde per
01-01-2022. Dit is inclusief de inbreng van hierna genoemd voorbereidingskrediet en het gevraagde
budget voor sloopkosten (zie raadsvoorstel INT/21/1060479). Onderstaande tabel laat de opbouw zien van
dit saldo:

Uit bovenstaande tabel is op te maken voor welke locaties er een bezuinigingstaakstelling is opgenomen
in onze meerjarenbegroting. Voor de genoemde 3 vastgoedlocaties wordt rekening gehouden met een
bezuinigingstaakstelling van in totaal € 655.000,-. Het mogelijke exploitatiesaldo schatten wij op dit
moment in op € 751.000,-. Per saldo verwachten we een voordeel ten opzichte van de bezuinigingsopgaaf
van € 96.000,- .
Echter de locaties Da Costastraat en Vincent van Goghstraat zijn ook in voorliggend raadsvoorstel
betrokken. Voor deze locaties is in het verleden geen bezuinigingstaakstelling geformuleerd en het
verwachte exploitatiesaldo bedraagt hier totaal € 262.000,- negatief (-€ 165.000,- - € 97.000,-). Dit wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door het voorlopige woningbouwprogramma, waarin relatief veel huur- en
betaalbare woningen zijn opgenomen. Rekening houdend met de kosten van planvoorbereiding en renteeffecten zal het verwachte exploitatiesaldo in totaliteit uitkomen op € 417.000,- op Netto Contante
Waarde per 01-01-2022. In vergelijk met de (netto contante) bezuinigingsgopgaaf bedraagt het verschil €
233.000,- negatief wat wordt veroorzaakt door het toevoegen van twee verliesgevende locaties.
Na uitwerking van de plannen, het verrichten van de nodige onderzoeken en wijziging van de
bestemmingsplannen ontvangt u ter vaststelling een geactualiseerde grondexploitatie. Voor het alsdan
becijferde tekort wordt dan tevens een dekkingsvoorstel gedaan.
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Voorbereidingskrediet voor planuitwerking
De planvoorbereidingskosten welke geraamd zijn op afgerond € 150.000,- (€ 91.000+ € 59.000,-) worden,
conform regelgeving in het BBV, maximaal 5 jaar geactiveerd onder de zgn. immateriële vaste activa.
Binnen deze periode dienen deze kosten te leiden tot een door uw raad vast te stellen actieve
grondexploitatie waarna deze worden overgeboekt. Vervolgens worden ze verwerkt in het resultaat van
de grondexploitatie. Mocht de uitwerking niet leiden tot een grondexploitatie dan worden de kosten
alsnog afgeboekt ten laste van het resultaat van de begroting in het desbetreffende jaar.
Vanwege de activering van de kosten is op dit moment nog geen dekkingsmiddel noodzakelijk.
10. Bijlagen
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Zevenaar
De secretaris
Danielle Jansen
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De burgemeester
Lucien van Riswijk
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Raadsbesluit
Onderwerp
Zaaknummer
Documentnummer

Herontwikkeling vastgoedlocaties
Z/20/371923
INT/21/1060482

De raad van de gemeente Zevenaar;
overwegende dat ; zonder een voorbereidingskrediet is het niet mogelijk om de planuitwerking op te
pakken
Gelet op het bepaalde in artikel 192 van de Gemeentewet.
besluit:
1. Ten behoeve van de planuitwerking van Vincent van Goghstraat 4, Steenhuizen 6, Da Costastraat 2
te Zevenaar en Nieuwe Komstraat 19 en Markt 8 te Lobith een voorbereidingskrediet beschikbaar
te stellen ter grootte van € 150.000,- en dit bedrag in te brengen in een nog op te stellen
grondexploitatie.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op .
De griffier
W. van der Vlies
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De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk
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1 21-620 SVMBC D66 Voorbereidingskrediet vastgoedlocaties (cie. Ruimte 081221) Deze vragen zijn mondeling beantwoord in de commissie Ruimte

Vragen vanuit de raad aan het college:
A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde (beantwoording
binnen 30 dagen)
B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of
commissievergadering
C. Technische vragen over onderwerpen geagendeerd voor een commissie- en/of
raadsvergadering
D. Overige technische vragen (vragen die geen betrekking hebben op een voorliggend
raadsvoorstel of onderwerp op de commissieagenda; beantwoording binnen 30 dagen)

Categorie: A / B / C / D (doorhalen wat niet van toepassing is)
Onderwerp: Voorbereidingskrediet vastgoedlocaties (cie. Ruimte 8
december 2021)
Naam en fractie: Erik Verkampen, D66
Datum indienen: 6 december 2021
Afdeling: ……….
Contactpersoon: ……….
Inleiding/Aanleiding:
In het raadsvoorstel wordt gesteld de kosten voor de planvoorbereiding te dekken uit nog te
openen grondexploitatie. Daarmee kan geconcludeerd worden dat de afwegingen rondom de
ontwikkelstrategie al hebben plaatsgevonden en dat gekozen is voor een grondexploitatie.
Een alternatieve route voor het realiseren van deze ontwikkelingen zou kunnen zijn om een
prijsvraag/selectieprocedure uit te schrijven waar initiatiefnemers op kunnen inschrijven en zo de
locaties te verkopen. Hierbij is het belangrijk om de eisen mee te geven waarop naast de prijs
beoordeeld gaat worden. Hierbij kan gedacht worden aan: betaalbaarheid, participatie,
duurzaamheid, etc.
Door deze route heeft de gemeente minder capaciteit nodig voor het uitwerken van plan, komt
het risico bij de marktpartij te liggen en kan het proces mogelijk ook sneller doorlopen worden.

Vraag/Vragen:
• Welke mogelijkheden heeft het college afgewogen, waarbij de keuze is gevallen op het
openen van een grondexploitatie?
• Om welke reden heeft het college gekozen om in te zetten op een grondexploitatie en
welke argumenten waren doorslaggevend?

6 Z/20/371923 Herontwikkeling diverse vastgoedlocaties
1 1060479 Raadsvoorstel en raadsbesluit Herontwikkeling vastgoedlocaties
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Herontwikkeling vastgoedlocaties
Z/20/371923
INT/21/1060479
Nanne van Dellen
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0316 -595 508
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1. Samenvatting
De gemeente Zevenaar wil in de komende jaren graag een aantal vastgoedobjecten herontwikkelen. Deze
panden zijn vermeld als te verkopen objecten in het Integraal Accommodatieplan 2020-2040.Het betreft
hier onder andere de panden aan de Bizetstraat 1 te Zevenaar en Nieuwe Komstraat 19 te Lobith. Voor de
herontwikkeling van deze locaties heeft het college voorlopige uitgangspunten vastgesteld. Deze
voorlopige uitgangspunten zijn in een consultatieronde voorgelegd aan de omwonenden en andere
belanghebbenden. Het college vraagt nu op basis van de voorlopige uitgangspunten en de uitkomsten uit
de consultatieronde de raad om de uitgangspunten voor de Bizetstraat 1 onder voorwaarden vast te
stellen en een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd geld
beschikbaar te stellen ten behoeve van de sloop van de Nieuwe Komstraat 19, zodat er vooruitlopend op
de herontwikkeling alvast gesloopt kan worden.
2. Raadsvoorstel
Wij stellen u voor om:
1. Ten behoeve van de sloop van de locatie de Nieuwe Komstraat 19 te Lobith een uitvoeringskrediet
beschikbaar te stellen ter grootte van € 40.000,- en dit bedrag eenmalig te dekken uit de
Algemene reserve.
2. De uitgangspunten voor de Bizetstraat 1 te Zevenaar definitief vast te stellen en deze laten dienen
als basis voor de verdere herontwikkeling van deze locatie, onder de voorwaarde dat de daarvoor
beoogde provinciale subsidie van € 100.000,- daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld.
3. Ten behoeve van de herontwikkeling van de Bizetstraat 1 te Zevenaar een uitvoeringskrediet
beschikbaar te stellen ter grootte van € 366.000 onder voorwaarde dat de daarvoor beoogde
provinciale subsidie van € 100.000,- daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld.
4. Het netto bedrag van beslispunt 3 tot een bedrag van € 166.000,- eenmalig te dekken uit de
Algemene reserve en € 100.000,- uit het watertakenplan 2022-2026.
3. Waarom naar de raad
Het budgetrecht is aan uw raad voorbehouden.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
De volgende doelen en resultaten worden beoogd:
- Voorbereiding herontwikkeling Nieuwe Komstraat 19 te Lobith
- Herontwikkeling Bizetstraat 1 te Zevenaar naar een groene bestemming;

5. Argumenten en alternatieven
Argumenten
1.1 Het is voor de buurt niet wenselijk het pand aan de Nieuwe Komstraat 19 te Lobith nog lange tijd via
leegstandbeheer te laten verhuren.
De kwaliteit van het pand en de omliggende ruimte is de afgelopen jaren flink achteruitgegaan. Om
verdere verpaupering tegen te gaan wordt het terrein tijdelijk groen ingericht en beheerd totdat het
plan wordt herontwikkeld. Met de kosten van tijdelijk beheer (voor 2 jaar) is in het financiële plaatje
rekening gehouden.
2.1

De uitgangspunten (bijlage 1) zorgen voor een goede ruimtelijke en functionele inpassing van
Bizetstraat 1 in haar omgeving.
Voor de locatie zijn in een integrale projectgroep uitgangspunten geformuleerd op de volgende
onderdelen;
Stedenbouwkundige uitgangspunten;
Verkeerskundige uitgangspunten;
(Woningbouw) programma;
Groene uitgangspunten;
Uitgangspunten duurzaamheid;
Waterhuishoudkundige uitgangspunten.
Voor de Bizetstraat 1 te Zevenaar heeft dit geleid tot een plan, waarbij door sloop van het gebouw
ruimte ontstaat voor een groene invulling (Zie bijlage 1).

2.2

De participatie geeft voor de locatie Bizetstraat 1 te Zevenaar geen aanleiding tot het
aanpassen/bijstellen van de voorlopige uitgangspunten.
Na vaststelling van de voorlopige uitgangspunten in het college heeft eenieder de mogelijkheid
gehad om haar reactie kenbaar te maken. Deze reacties zijn volledig weergegeven in bijlage 2.
Hieronder volgt een korte samenvatting:
Voor de Bizetstraat 1 is een tiental reacties ontvangen. De “groene” herontwikkeling wordt als zeer
positief beschouwd. In de reacties wordt een aantal waardevolle aandachtspunten genoemd.
Daarnaast is er een aantal andere suggesties voor de herontwikkeling.
Aandachtspunten:
Maak een plek die voor alle leeftijdsgroepen iets kan bieden;
Zorg voor voldoende verlichting t.b.v. sociale veiligheid;
Plaats direct grote bomen om geen hele kale plek te krijgen na sloop van het gebouw;
Creëer ecologische fitness mogelijkheden en maak paden goed skatebaar;
Creëer een moestuin;
Plaats bankjes, zandbak en sporttoestellen (ook voor ouderen).
Suggesties:
Een gratis sport- en spel uitleenplek in de vorm van bijvoorbeeld een pipowagen;
Maak van het bestaande pand een jongerencentrum;
Gebruik het pand voor tijdelijke of permanente huisvesting van de Tamboerijn.
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De participatie geeft geen aanleiding tot bijstelling van de voorlopige uitgangspunten. Ons streven
is om op deze plek een aantrekkelijke groene verblijfsomgeving te creëren voor sport en spel
(aanvullend op het reeds bestaande trapveld), een waterberging en aanpak van hittestress als
opwaardering van de woonomgeving. Om dit mogelijk te maken zijn naast een gemeentelijke
investering ook aanvullende subsidies noodzakelijk. Zodra het gebouw niet meer in gebruik is en
de financiële middelen geregeld zijn wil de gemeente in nauw overleg met een nog te vormen
klankbordgroep de invulling van het terrein nader vormgeven. Hierbij zullen de genoemde
aandachtspunten zeker besproken/meegenomen worden. Het pand langer aanhouden voor
tijdelijke dan wel permanente huisvesting van de Tamboerijn is niet noodzakelijk/wenselijk. Mede
vanwege de huidige staat/kwaliteit van het gebouw. Dit geldt ook voor het realiseren van een
jongerencentrum.
3.1

Om de plannen voor Bizetstraat 1 te Zevenaar verder te kunnen ontwikkelen en uit te kunnen voeren is
een uitvoeringskrediet noodzakelijk.
Dit plan kan vrij eenvoudig spoedig worden uitgevoerd. Na een voorbereidingstijd (incl.
planontwerp) kan de sloop van de bestaande opstallen worden aanbesteed en uitgevoerd.
Vervolgens kan het gebied opnieuw worden ingericht. Voor een nadere onderbouwing van het
benodigde budget wordt verwezen naar de paragraaf kosten baten dekking.

4.1

Gedeelte van de dekking van de kosten voor Bizetstraat 1 te Zevenaar uit het watertakenplan (WTP)
2022-2027 is goed verdedigbaar.
Het nieuwe WTP 2022-2027 wordt naar verwachting in Q1- 2022 voorgelegd aan de raad. Hierin
wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan klimaat adaptieve maatregelen. De groene invulling van
de Bizetstraat 1 past daar prima in, zodat een bijdrage uit dit plan verdedigbaar is.
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Alternatieven kanttekeningen en risico’s
Herontwikkeling van Bizetstraat 1 zal beheerskosten in de openbare ruimte tot gevolg hebben. Anderzijds
wordt bespaard op de beheerskosten van de gebouwen die gesloopt gaan worden. Voor de Bizetstraat
geldt dat de groene invulling inhoud dat de gemeente deze tot in lengte van jaren moet onderhouden. De
verwachte jaarlijkse onderhoudskosten hiervan worden meegenomen in de beheersplannen. De
budgettaire gevolgen worden vervolgens doorvertaald in de meerjarenbegroting.
6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
Na besluitvorming in de raad t.b.v. het beschikbaar stellen van de kredieten zal het college verder gaan
met de planuitwerking en het bijbehorende participatietraject. Het college zal de raad op de hoogte stellen
van haar vorderingen.
7. Klimaat en duurzaamheid
Bij de Bizetstraat 1 kiezen we ervoor niet te herontwikkelen met stenen, maar met groen en water. Bij de
herontwikkeling zal rekening gehouden worden met aspecten van duurzaamheid en circulariteit.
Klimaatadaptatie speelt een belangrijke rol bij de bovenstaande keuze. Het gebied zal een belangrijke
functie krijgen voor waterberging/infiltratie in de wijk.
8. Communicatie
Het college neemt nu de verdere uitwerking van de plannen voor haar rekening met de bijbehorende
participatie en communicatie.
Na vaststelling van de uitgangspunten in de gemeenteraad zullen de omwonenden van de Bizetstraat 1
worden geïnformeerd.
Vervolgtraject participatie Bizetstraat 1
Voor wat betreft de Bizetstraat is het noodzakelijk eerst de financiering rond te maken. Wanneer de
financiering rond is kunnen we starten met het nadere ontwerp van de nieuwe groene ruimte. Gezien de
eisen voor de subsidieverlening wordt voor deze locatie gekozen voor de tweede trede van de
zogenaamde participatieladder. Hetgeen betekent dat we een nog op te richten klankbordgroep vragen
om hun mening en advies. Deze input en hun stem wordt meegewogen in het uiteindelijke ontwerp.
9. Kosten, baten en dekking
Uitvoeringskrediet voor de sloop van de locatie Nieuwe Komstraat 19
De sloopkosten van de locatie dienen eenmalig ten laste van het begrotingsresultaat te worden gebracht.
Naar verwachting gaat dat in 2022 gebeuren en de financiële gevolgen zijn nog niet verwerkt in de P&C
documenten (2e Voortgangsrapportage en Meerjarenbegroting 2022-2025) welke onlangs door uw raad
zijn vastgesteld. Daarom wordt voorgesteld om het totale bedrag voor sloop ter grootte van € 40.000,eenmalig te dekken uit de Algemene reserve. In tegenstelling tot de bovengenoemde kosten van
planuitwerking is het niet mogelijk om deze kosten tezijnertijd ook te verwerken in de nog vast te stellen
grondexploitatie. De BBV-regels laten een activering van deze kosten immers niet toe.
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Uitvoeringskrediet voor de herontwikkeling van Bizetstraat 1
De kosten voor de herontwikkeling van deze locatie worden ingeschat op € 366.000,-. Binnen dit budget is
ook de eenmalige afboeking van de thans aanwezige boekwaarde (€ 97.500,-) verwerkt. Daarnaast worden
de kosten van sloop en (mogelijke) asbestsanering ingeschat op € 70.000,-. Het restant van € 198.500,- is
benodigd voor de herinrichting van het gebied, inclusief waterberging, plankosten en onvoorzien.
Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden van een (provinciale) subsidie binnen het programma
Steengoed Benutten. We gaan hierbij uit van een bedrag van € 100.000,-. Zoals in beslispunt 3 is
aangegeven stellen we voor dat u dit krediet beschikbaar stelt onder voorwaarde van de toekenning van
deze subsidie. Daarnaast stellen we voor om het benodigde bedrag, onder aftrek van de mogelijke
subsidie van € 100.000,- en dekking uit het watertakenplan voor hetzelfde bedrag, tot een bedrag van €
166.000,- eenmalig te dekken uit de Algemene reserve.

zaaknummer Z/20/371923
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10. Bijlagen
De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:
Volgorde
1.
2.

Documentnummer
INT/21/1059556
INT/21/1050638

Naam
Bijlage 1 Definitieve uitgangspunten Bizetstraat 1
Bijlage 2 Reactienota "herontwikkeling Bizetstraat 1"

Burgemeester en wethouders van Zevenaar
De secretaris
Danielle Jansen

zaaknummer Z/20/371923

De burgemeester
Lucien van Riswijk
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Raadsbesluit
Onderwerp
Zaaknummer
Documentnummer

Herontwikkeling vastgoedlocaties
Z/20/371923
INT/21/1060479

De raad van de gemeente Zevenaar;
overwegende dat ;
-

Het niet wenselijk is het pand aan de Nieuwe Komstraat 19 te Lobith nog lange tijd via leegstandbeheer
te laten verhuren.
Om de plannen voor de Bizetstraat verder te kunnen ontwikkelen en uit te voeren een uitvoeringskrediet
noodzakelijk is en een groene invulling de meest wenselijke invulling is.

Gelet op het bepaalde in artikel 192 van de Gemeentewet.
besluit:
1. Ten behoeve van de sloop van de locatie de Nieuwe Komstraat 19 te Lobith een uitvoeringskrediet
beschikbaar te stellen ter grootte van € 40.000,- en dit bedrag eenmalig te dekken uit de Algemene
reserve.
2. De uitgangspunten voor de Bizetstraat 1 te Zevenaar definitief vast te stellen en deze laten dienen
als basis voor de verdere herontwikkeling van deze locatie, onder de voorwaarde dat de daarvoor
beoogde provinciale subsidie van € 100.000,- daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld.
3. Ten behoeve van de herontwikkeling van de Bizetstraat 1 te Zevenaar een uitvoeringskrediet
beschikbaar te stellen ter grootte van € 366.000 onder voorwaarde dat de daarvoor beoogde
provinciale subsidie van € 100.000,- daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld.
4. Het netto bedrag van beslispunt 3 tot een bedrag van € 166.000,- eenmalig te dekken uit de
Algemene reserve en € 100.000,- uit het watertakenplan 2022-2026.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op .
De griffier
W. van der Vlies

zaaknummer Z/20/371923

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk
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1 1059556 Bijlage 1 definitieve uitgangspunten Bizetstraat 1

DEFINITIEVE UITGANGSPUNTEN HERONTWIKKELING DIVERSE VASTGOEDLOCATIES

Bizetstraat 1 (Zevenaar)

(november 2021)

Kern:
Locatie:

Zevenaar
Bizetstraat 1 (voormalige basisschool)

Kern:
Locatie:

Zevenaar
Bizetstraat 1 (voormalige basisschool)

Doelstelling:
Sloop van het gebouw waardoor ruimte ontstaat voor een groene invulling.
Stedenbouwkundige opzet:
De locatie is gelegen binnen een wijk van behoorlijke omvang met een relatief hoge bebouwingsdichtheid, veel rijwoningen en appartementen
(waarvan het overgrote deel bestaat uit sociale huurwoningen). De buitenruimte is nu overwegend functioneel van aard in de vorm van
(gesloten) verharding. De locatie van de school met aanliggend trapveld Cruyffcourt neemt hierbinnen een centrale positie in. Teneinde de
centrale functie als ontmoetingsplek met een aantrekkelijk karakter te behouden en het beperkte gebruiksgroen in de wijk te compenseren,
wordt voorgesteld deze locatie na sloop niet te bebouwen maar geheel aan te wenden als buurtpark. Hierin kan naast een aantrekkelijke
groene verblijfsomgeving ruimte worden geboden voor sport en spel (aanvullend op het trapveld), waterberging en aanpak hittestress als
opwaardering van de woonomgeving.
Woningbouwprogramma:
Geen. Bijkomend voordeel is dat er geen conflictsituatie ontstaat tussen het trapveld en eventuele nieuwbouw door geluid, trillingen etc.
Verkeer en parkeren:
N.v.t.
Groene buitenruimte:
Groen in en rondom woningen heeft een positieve werking op het (leef)klimaat en het welzijn van haar inwoners en staat tegenwoordig weer
nadrukkelijk op de agenda als kwaliteit binnen de woonomgeving. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algemeen welbevinden
van inwoners. Zo draagt een groene woonomgeving op deze locatie bij aan een beter sociale cohesie, biedt het een aangename rustgevende
verblijfsplek maar vermindert het in de zomer ook de hitte in en rondom de woningen: minder hittestress en minder koeling nodig.
Door de locatie in te richten als buurtpark met hierbinnen het bestaande Cruyffcourt komen omliggende groenstructuren samen in een centraal
gelegen aantrekkelijke groene verblijfsruimte met een bruikbare maat die samen met de omliggende groene zoom het hart van de wijk vormt.
Uiteenlopende plantensoorten zorgen voor verhoging van de biodiversiteit en een hoge belevingswaarden. Veel inwoners waarderen natuur in
de wijk en laten dit onder andere zien door het ophangen van nestkastjes en bijenhotels en door het bijvoeren van vogels in de winter. Wij
adviseren deze kwaliteit te versterken middels het inrichten van een groen buurtpark waarbij de buurt nadrukkelijk betrokken wordt in de verder
vormgeving. Deze locatie biedt hiermee wellicht een kans om voor Zevenaar als pilotproject binnen de Liemerse klimaatdialoog, voortkomend
uit het Deltaplan Ruimtelijke Klimaatadaptatie (DPRA) te fungeren. Momenteel zijn hiervoor externe financieringsbronnen (subsidies) aan te
spreken. ? Daarnaast is er een challange groene icoonprojecten.

Algemene uitgangspunten voor alle locaties
Uitgangspunten waterhuishouding
Zowel de Regenwaterafvoer (HWA) als de huishoudelijk afvalwaterafvoer (DWA) uit het perceel dienen gescheiden (apart) te worden
aangeboden. Het is niet toegestaan om het regenwater (HWA) samen met het huishoudelijk afvalwater (DWA) af te voeren.
Huishoudelijk afvalwaterafvoer – DWA
Uit de woning dient een leiding met alléén huishoudelijk afvalwater (DWA) aangesloten te worden op de vrijverval vuilwaterrioolleiding (DWA PVC Ø 125 mm - grijs) van de gemeente. Het is niet toegestaan om bv. regenwater of bedrijfsafvalwater hier op te lozen.
Regenwaterafvoer – HWA
Zoals in het Watertakenplan de Liemers 2017-2021 en in artikel 3.5 van de Waterwet is beschreven, is de perceel eigenaar primair
verantwoordelijk voor het verwerken van hemelwater op het eigen terrein. Pas als de perceeleigenaar het hemelwater redelijkerwijs niet zelf kan
verwerken, treedt de zorgplicht voor de gemeente in werking voor een doelmatige verwerking van het hemelwater. Hemelwater voert bij
voorkeur bovengronds af naar oppervlaktewater of bodem (afhankelijk van lokale situatie).Dit betekent dat het hemelwater op eigen terrein dient
te worden verwerkt, bv middels berging i.c.m. infiltratie voorziening , met een overstort bovengronds (zichtbaar afvoeren) naar de straatkolk.
Voor de berekening van de benodigde volumeberging in de grond wordt uitgegaan van 60 mm * verhardoppervlak. Het overtollige regenwater
(bij een stortbui) uit de berging- en infiltratievoorziening wordt met een overstort bovengronds zichtbaar afgevoerd naar openbaar terrein
(straat).
(Zie ook bijlage memo Nelen en Schuurmans 07-05-2020)

Uitgangspunten duurzaamheid en circulariteit
Gemeente Zevenaar verkleint haar vastgoedportefeuille door middel van het afstoten van gebouwen die niet doelmatig worden ingezet of leeg
staan. Door een reductie van meters vindt een reductie van het eigen energieverbruik en CO2-uitstoot plaats: minder gebouwen, minder
energieverbruik en CO2-uitstoot. Echter; gebouwen die worden afgestoten en welke vervolgens door nieuwe eigenaar niet duurzaam worden
herontwikkeld hebben geen positief effect op de totale gemeentelijke energieprestatie en CO2-uitstoot. Bij afstoot worden daarom
randvoorwaarden gehanteerd. Dat kan zijn het eisen van een minimale verduurzamingsstap, van circulair slopen, het toevoegen van waarde
door verduurzamen op gebied van bijvoorbeeld klimaatadaptatie en/of de biodiversiteit.
Hergebruik van het gebouw gaat voor hergebruik van materialen. Uitgangspunt slopen.
Duurzaamheidsambities gemeente Zevenaar:
1.
2.

De klimaatdoelstellingen van Parijs eerder dan afgesproken realiseren en in 2040 een energieneutrale en aardgasvrije samenleving
zijn. Energieneutraal wordt in Zevenaar vertaald als een fossielvrije energievoorziening, afkomstig uit zoveel mogelijk regionale
hernieuwbare bronnen, en CO2-neutraal.
Implementeren van de circulaire economie. Een bijdrage leveren aan het grondstoffenvraagstuk (schaarste, uitputting van de aarde,
optimaliseren van hergebruik) én minimaliseren van waarde vernietiging). Het Rijk heeft hier het Rijk brede programma Circulaire
Economie 'Nederland circulair in 2050' voor opgesteld. Zevenaar vertaalt dit concreet naar o.a.
a.
een andere wijze van ontwerpen
b.
andere wijze van opdrachtverlening;
c.
andere financiële afwegingen (zoals Total Cost of Ownership);
d.
van afval naar grondstof.

De grondstoffen en producten die gemeente Zevenaar gebruikt en de inkoop en aanbestedingen waarvoor opdrachten worden afgeven, dienen
bij te dragen aan de gemeentelijke ambities: het oplossen van klimaatproblemen door minimaal gebruik van fossiele brandstoffen en beperken
van de energievraag en CO2-uistoot. Daarnaast het tegengaan van de daaraan gekoppelde grondstoffenverspilling en waarde vernietiging.
Gemeentelijke geschiktheideisen, selectiecriteria, eisen en gunningscriteria
De gevolgen van onze manier van leven worden steeds nadrukkelijker zichtbaar in het uitsterven van diersoorten en de opwarming van de
aarde. Om dit tegen te gaan heeft gemeente Zevenaar een actieve houding aangenomen door zelf het goede voorbeeld te geven. Hierbij gaat
gemeente Zevenaar het gebruik van “onnodige” materialen tegen, voorkomt zij zoveel mogelijk het gebruik van primaire grondstoffen,
optimaliseert hergebruik (inzetten op secundaire grondstoffen) én minimaliseert waarde vernietiging (van afval naar grondstof). Daarnaast zijn
alle ruimtelijke ingrepen klimaat adaptief (een andere wijze van ontwerpen; voorkomen wateroverlast, droogte en hittestress) en hecht
gemeente Zevenaar veel waarde aan een prettige leefomgeving waarbij groen en biodiversiteit centraal staan.

Om hier concreet uitvoering aan te geven zijn criteria (geschiktheidseis, selectiecriteria, eisen en gunningcriteria) opgesteld, verdeeld over vijf
projectfases.
Beoordeling
De criteria zijn ingedeeld op drie verschillende niveaus, aangeduid met een groen blad. Het aantal blaadjes bepaald het niveau; (1) basis, (2),
significant en (3) ambitieus en de zwaarte bij de beoordeling. Hoe meer blaadjes hoe hoger de score. Het is mogelijk om bij criteria niet het
maximaal aantal te behalen blaadjes te scoren.
Thema’s
Bij ieder criterium wordt aangegeven op welk(e) thema(‘s) het criterium gunstige invloed heeft. De thema’s hebben geen invloed op de wijze
van beoordeling. De thema’s zijn:
•
Energie en klimaat (Energie)
•
Materialen en grondstoffen (Materialen)
•
Bodem en Water (Bodem)
•
Ecologie en Biodiversiteit (Ecologie)
•
Circulaire Economie (Circulair)
•
Gezondheid, welzijn en leefomgeving (Gezondheid)
•
Sociale Ketenaspecten (Sociaal)
•
Dierenwelzijn (Dierenwelzijn)
•
Biobased economie (Biobased)

1

Aanbestedingsfase

1.1 Geschiktheidseis:
Bouwondernemers/inschrijvers die recent (<3 jaar) inbreuk hebben gemaakt op milieuwet- en regelgeving
of veroordeeld zijn wegens het begaan van een ernstige fout in de uitoefening van hun beroep als bedoeld
in de artikelen 53 en 54 van Richtlijn 2004/17/EG en artikel 45 van Richtlijn 2004/18/EG, worden
uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.
1.2

Ervaring en technische
capaciteit ontwerp en
uitvoering milieuvriendelijke
bouwprojecten
Selectiecriteria
Materialen Energie Gezondheid
Bodem Ecologie

Beoordeling

De inschrijver kan worden gevraagd om documentatie te
overleggen waaruit blijkt dat aan onderstaande eisen wordt
voldaan.

De inschrijver (architect) beschikt over:
• Recente (<3 jaar), relevante en aantoonbare ervaring met het ontwerpen van milieuvriendelijke
gebouwen.
• Technische capaciteit voor de uitvoering van de milieubeheermaatregelen die van belang zijn voor de
bouwwerkzaamheden
Voor de voornoemde ervaring en capaciteit kan worden verwezen naar deskundigen met wie wordt
samengewerkt zoals raadgevend ingenieurs, installateurs, bouwkundig en/of tuin- en landschapsarchitecten.

2
2.1
Eis

Ontwerpfase
Plan circulaire economie
(gebouw)
Circulariteit

Beoordeling
Het plan wordt beoordeeld op de volgende aspecten:
• Compleetheid van beschreven onderwerpen
• Onderbouwing op welke wijze circulariteit invulling krijgt;
• SMART aanpak en doelen m.b.t.:
o Betrokkenheid van samenwerkingspartners;
o Organisatie van het project.
o Motivatie van de rollen en verplichtingen van de
diverse ketenpartijen en aanbestedende partij.

Toelichting:
De inschrijver dient een ontwikkelplan in te dienen, dat bij uitvoering leidt tot een zo circulair mogelijk
Werk gedurende de loop van het contract. In het plan wordt ingegaan op:
• Algemene visie op circulariteit van de inschrijvers eigen organisatie;
• Algemene visie op (de onderdelen van) het gebouw in een circulaire economie:
o Specifieke uitwerking van grondstofgebruik;
o Specifieke uitwerking van waardebehoud van (de onderdelen) het gebouw tijdens en na gebruik.
• Duiding van nog niet-circulaire aspecten van de keten;
• Benodigdheden om circulariteit te vergroten:
o Welke stimulerende maatregelen worden getroffen om circulariteit te verhogen;
o Welke (keten)partijen worden betrokken en hoe zij tot circulair werken worden gestimuleerd.
• Organisatie en taakverdeling gedurende de looptijd van het contract;
• Beoogde rollen en verplichtingen van de inschrijver/leverende partij(en) en aanbestedende partij.

3

Sloopfase

3.1

Specificatie van de
bestemming en verwerking
van afvalproducten conform
BRL SVMS-007
Gunningscriteria
Materialen Circulariteit

Beoordeling

Als het bestaande bouwmateriaal niet direct hergebruikt kan
worden dan dient de inschrijver expliciet in de aanbieding te
vermelden aan welke recyclers de fracties worden aangeboden.
Voor elke fractie die voor hergebruik aan een recycler wordt
aangeboden, wordt een waardering toegekend. Hoe meer
fracties, des te hoger de waardering.

Toelichting:
De inschrijver verstrekt een overzicht van de te scheiden materialen en producten op basis van de
stoffeninventarisatie conform de BRL SVMS-007. Tevens geeft de inschrijver aan hoe deze worden
verwerkt en/of voor hergebruik worden aangeboden door middel van een scheidingsplan en een
stoffenverantwoording overeenkomstig BRL SVMS-007.
Zie bijvoorbeeld www.recyclingmagazine.nl en www.wecycle.nl voor een overzicht van recyclers.
Het betreft minimaal de volgende fracties:
• Puin;
• Zand en grond;
• Gasbeton;
• Gips;
• Hout A (onbehandeld);
• Hout B (behandeld);
• Hout C (geïmpregneerd);
• Metalen (ferro en non-ferro);
• Kunststoffen;
• Isolatiematerialen;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dakafval;
Bouw- en sloopafval, gemengd;
Asbesthoudend bouw- en sloopafval;
Bouw- en sloopafval, niet recyclebaar;
Kunststoffen (inclusief isolatiematerialen);
Glas;
Gips;
Vloerbedekking;
Bitumineuze dakbedekking;
Lampen (TL, spaarlampen, LED, etc.).

4

Realisatiefase

4.1 Hergebruikte producten
Gunningscriteria
Circulariteit

Beoordeling
De inschrijver kan bijvoorbeeld gevraagd worden om
documentatie aan te leveren dat:
• aantoont dat het product(onderdeel) een eerdere
gebruikscyclus heeft vervuld;
• aangeeft welke functie het product(onderdeel) voorheen
vervulde.

Toelichting:
Naarmate een groter aandeel van de geleverde producten hergebruikte product zijn of bestaat uit
hergebruikte onderdelen, wordt de inschrijving hoger gewaardeerd.

Onder hergebruikte onderdelen wordt verstaan: onderdelen die al in gebruik zijn geweest, in dezelfde
vorm. Gerecyclede grondstoffen vallen niet onder deze definitie, aangezien deze via een omvormproces
zijn verkregen; bij recycling wordt de oorspronkelijke vorm van het product niet behouden.
De inschrijver geeft bij inschrijving aan:
• Welke onderdelen hergebruikte onderdelen zijn;
• welk aandeel van het totale product van hergebruikte oorsprong is;
• welke oorsprong het product(onderdeel) heeft en welke functie (en eventueel prestatie) het voorheen
vervulde;
• de garantietermijn van hergebruikte onderdelen;
• op welke aannames de inschrijver de aanbieding baseert en/of welke risico’s de inschrijver
identificeert bij de te leveren hergebruikte producten.
Hergebruikte producten en producten met hergebruikt onderdelen dienen uiteraard ook te voldoen aan
gestelde technische, functionele en MVI-eisen in het PvE, In overleg met de opdrachtgever mag hier
eventueel van worden afgeweken.

4.2

Biobased en gerecyclede
grondstoffen
Gunningscriteria
Circulariteit

Beoordeling
De inschrijver kan worden gevraagd om documentatie aan te
leveren betreffende de samenstelling en gebruikte
grondstoffen/materialen voor (de onderdelen van) de geleverde
producten.
Daarnaast kan de inschrijver worden gevraagd om certificaten te
overhandigen waaruit het aandeel biobased grondstoffen in de
geleverde producten blijkt. Bekende certificaten zijn ‘OK
biobased’ en ‘DIN Geprüft Bio-based’. Een rapport dat is
opgesteld door een onafhankelijke derde, dat aantoont dat het
gebruikte materiaal biobased is, voldoet ook.

Toelichting:
Naarmate de geleverde producten uit een groter aandeel biobased grondstoffen en/of gerecyclede
grondstoffen bestaan, wordt de inschrijving hoger gewaardeerd.
Biobased grondstoffen zijn grondstoffen die bestaan uit biomassa. De biomassa kan direct toepasbaar
zijn of gebruikt worden in een (chemisch proces) voor de productie van biobased materialen of producten.
De definitie van biomassa sluit aan bij de transitieagenda biomassa en voedsel: ‘biomassa is een
hernieuwbare grondstof die CO~2~ uit de lucht vastlegt. Biomassa is een verzamelnaam voor
landbouwgewassen, hout, grassen, gewassen die in het water geteeld worden zoals algen en wieren en
reststromen die in de keten van oogst tot en met consumptie en eindverwerking ontstaan. Ook producten
gewonnen uit dierlijk restmateriaal rekenen wij tot biomassa.
Gerecyclede grondstoffen zijn grondstoffen die verkregen zijn via opwerking van afvalmateriaal,
afkomstig van producten die al een eerdere gebruiksfunctie hebben vervuld. De grondstof kan afkomstig
zijn van zowel soortgelijke als andersoortige producten dan het doelproduct. Brandstoffen uit
gerecyclede producten vallen niet onder gerecyclede grondstoffen.

4.3
Eis

Duurzaam hout
Materialen

Beoordeling
De inschrijver dient bij levering van het product bewijs aan te
leveren waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan.
Daarnaast kan de inschrijver alternatief en verifieerbaar bewijs
leveren waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan.

Toelichting:
Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de Dutch
Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de
bijbehorende beoordelingsmethode. Als hulpmiddel bij het leveren van alternatief bewijs kan de
inschrijver gebruik maken van “Documents for Category B evidence” op
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html.
Hout voldoet aan de gestelde eis indien het wordt geleverd onder een certificeringssysteem dat door de
voor dit dossier verantwoordelijke staatssecretaris is toegelaten tot het inkoopbeleid, zoals bijvoorbeeld
FSC en PEFC (zie rechterkolom van de tabel ‘judgements’ op
http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html voor alle toegelaten certificeringssystemen).
Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd, moet vergezeld gaan van de op de levering
betrekking hebbende factuur en/of pakbon van de inschrijver. Facturen moeten zijn voorzien van:
• naam en adresgegevens van opdrachtgever en inschrijver;
• datum uitgifte;
• houtsoort en/of productbeschrijving;
• volume of aantal van het geleverd product;
• de naam van het certificeringssysteem, de claim (bijv. FSC 100% of PEFC gecertificeerd);
• Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier.

4.4

SMART plan voor slimme
logistiek dat leidt tot
efficiënte
transportoplossingen
Gunningscriteria
Energie Gezondheid

Beoordeling

Het plan wordt beoordeeld op de volgende aspecten:
• De efficiëntie van de transportoplossing;
• Haalbaarheid;
• SMART aanpak en doelen.

Toelichting:
De inschrijver kan een hogere waardering verdienen door een SMART plan voor te leggen waarin slimme
logistieke oplossingen worden voorgesteld voor het verlagen van de CO2 emissie door schoon en slim
transport tijdens de realisatiefase.
Slim transport gaat over efficiënte transportoplossingen, zoals vervoersbewegingen minimaliseren, daar
waar mogelijk bundelen, en inzet van het meest passende voertuig. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van
de bezettingsgraad van het voertuig door geen onnodig grote en zware wagens voor kleine en lichte
verplaatsingen te gebruiken. Indien door deze oplossingen minder vervoersbewegingen kunnen worden
gemaakt dan voorzien, wordt dit beloond.

4.5

Voertuigen met een lagere
CO2-uitstoot
Gunningscriteria
Energie Gezondheid

Beoordeling
De inschrijver kan worden gevraagd de opdrachtgever een overzicht
te verschaffen van de technische gegevens van het wagenpark dat
voor de opdracht wordt ingezet.

Toelichting:
Dit onderdeel wordt hoger gewaardeerd naarmate een hoger percentage van het wagenpark van
bestelwagens dat voor de opdracht wordt ingezet een lagere CO2-uitstoot per km heeft dan in de volgende
tabel:

Voertuigtype
Kleine bestelauto's (N1, klasse I)
Middelgrote bestelauto's (N1, klasse II)
Grote bestelauto's (N1, klasse III)

CO2 g/km
130
180
180

De waardering van dit onderdeel is hoger naarmate een hoger percentage van het wagenpark van voertuigen
in de L-categorie (minder dan vier wielen of lichte vierwielers) dat voor de opdracht wordt ingezet een
elektrisch voertuig is.
De berekeningsmethode van de te compenseren hoeveelheid CO2 staat vast gedurende de looptijd van de
overeenkomst.

4.6

Compensatie van de CO2uitstoot wordt hoger
gewaardeerd
Gunningscriteria
Energie Gezondheid

Beoordeling
De inschrijver kan worden gevraagd om documentatie te overleggen
waaruit blijkt dat aan bovenstaande criteria wordt voldaan.

Toelichting:
Indien de inschrijver de CO2- uitstoot van de bestelwagens, vrachtwagens, lucht- en scheeps-vervoer voor
100% compenseert, wordt een hogere waardering toegekend.
Alleen CO2-credits worden geaccepteerd waarvoor de CO2-reductie is gerealiseerd conform de richtlijnen van
de CDM-methodologie. Onder CO2-compensatie wordt verstaan: het compenseren van vrijgekomen
broeikasgassen (vertaald naar CO2-equivalenten) door het vastleggen van CO2 in bomen of het voorkomen
van CO2-uitstoot door het investeren in duurzame energie en/of energiebesparing.
De berekeningsmethode van de te compenseren hoeveelheid CO2 staat vast gedurende de looptijd van de
overeenkomst.

5
5.1
Eis

Opleverings-/beheerfase
Leveren instandhoudingsplan
en exploitatiehandreiking
Materialen Energie

Beoordeling
Het plan wordt beoordeeld op de volgende aspecten:
• Compleetheid van beschreven onderwerpen.

Toelichting:
De opdrachtnemer levert bij het opleveren van het gebouw een instandhoudingsplan, waarin de te nemen
onderhoudsmaatregelen gedurende de levensduur van het gebouw zijn opgenomen. Het
instandhoudingsplan bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:
• Beschrijving van de gebruikte onderdelen en materialen;
• Beschrijving van de in acht te nemen inspectie- en onderhoudsintervallen voor het gehele gebouw
inclusief installaties, met bijbehorende instructies (tenminste beschrijving inspectiepunten,
methodes, onderhoudswerkzaamheden en benodigde materialen);
• Beschrijving van de wijze waarop materialen en componenten milieuverantwoord verwijderd of
gesloopt kunnen worden.
Daarnaast wordt een exploitatiehandreiking geleverd. In deze handreiking wordt aangegeven op welke
wijze het meest duurzaam gebruik wordt gemaakt van het gebouw. De exploitatiehandreiking bevat in
ieder geval de volgende onderdelen:
• Beschrijving van het beoogde gebruik van de installaties in het gebouw (inregelingen, automatische
afstellingen, mogelijkheden voor optimalisatie gedurende het gebruik etc.) en
• Beschrijving van de duurzaam toegepaste materialen en componenten en de wijze waarop hier
tijdens de exploitatie mee om moet worden gegaan.

5.2 Plan NatuurInclusief bouwen
Gunningscriteria
NatuurInclusief bouwen

Beoordeling
Het plan wordt beoordeeld op de volgende aspecten:
• Compleetheid van beschreven onderwerpen.

Toelichting:
Indien de inschrijver NatuurInclusief bouwt, wordt een hogere waardering toegekend.
Door NatuurInclusief te bouwen en te ontwerpen blijft gemeente Zevenaar een gezonde en aantrekkelijke
gemeente, die voor alle gebruikers een prettige leefomgeving biedt. Investeren in groene kwaliteit levert
immers veel meer op dan alleen maar een mooi plaatje. Zo draagt een biodiversiteitsdak niet alleen bij aan
verhogen van de biodiversiteit, het vertraagd afvoeren van hemelwater en het afvangen van CO2/fijnstof,
maar draagt het ook bij aan de isolatiewaarde van het gebouw en aan een hogere energie opbrengt in
combinatie met zonnepanelen. Kwalitatief ‘stedelijk groen’ zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de
lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals insecten, huismus, gierzwaluw, merel of gewone
dwergvleermuis.
Voor het opstellen van het plan van aanpak NatuurInclusief bouwen kan gebruik gemaakt worden van de 40
punten checklist NatuurInclusief bouwen van Stadszaken.

5.3

Plan van aanpak duurzame
en circulaire buitenruimte
Gunningscriteria
Bodem water ecologie
materialen circulariteit
energie

Beoordeling
Het plan wordt beoordeeld op de volgende aspecten:
Compleetheid van beschreven onderwerpen.

Toelichting:
Naarmate de inschrijver zich aantoonbaar inzet voor het realiseren van een duurzame buitenruimte, wordt de
inschrijving hoger gewaardeerd.
Afhankelijk van de lokale omstandigheden zullen er verschillende accenten op duurzaamheidsaspecten
worden gelegd. Belangrijkste thema's zijn:
• Duurzaamheid in de ontwerp-, realisatie- en beheerfase (op basis van een onderhoudsplan);
• Minimale toepassing van oppervlak gesloten verharding;
• Gebruik van (zoveel mogelijk) lokaal geproduceerde producten en materialen;
• Verwerven van duurzaam (lokaal) plantmateriaal (milieuvriendelijke teelt, genetische kwaliteit en
herkomst);
• Divers plantassortiment (bomen, hagen, kruiden, etc.) en de juiste plant op de juiste plaats;
• Verantwoord toepassen van meststoffen en bodemverbeteraars;
• Geen chemische bestrijdingsmiddelen;
• Werken met gesloten grondbalans;
• Voorkomen van zoveel mogelijk reststoffen, bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal en plantcontainers;
• Reductie van energieverbruik, CO2-uitstoot en gebruik van fossiele brandstoffen bij het leveren,
transporteren en aanbrengen van groenvoorzieningen.
• Minimale (buiten)verlichting; licht waar nodig, donker waar mogelijk.
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Reactienota
“Herontwikkeling Bizetstraat 1”
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Bizetstraat 1 Zevenaar
Reactie 1
Erg verheugd ben ik te lezen dat de nieuwe bestemming aan de Bizetstraat 1 een groene
bestemming zal zijn.
Als bewoner van de wijk Zonnemaat onderschrijf ik absoluut de vraag naar meer groen in de
wijk en vind dit een positief besluit.
Echter als direct omwonende hoop ik wel dat de komst van een buurtpark daadwerkelijk een
positieve werking zal hebben "op het (leef)klimaat en het welzijn" van iedereen. Dat dit zal
gelden voor zowel de bezoeker aan het buurtpark alsook de direct omwonenden.
De locatie met aanliggend trapveld Cruyffcourt neemt een centrale positie in als
ontmoetingsplek. Mijn wens zou zijn om een juiste balans en diversiteit te creëren in het
aanbod, zodat het buurtpark voor alle doelgroepen die de wijk Zonnemaat rijk is iets te
bieden heeft.
Zodat er voor zowel jong als oud, als voor valide en mindervalide van het cruyffcourt als
sportplaats en ontmoetingsplek, als van het groen en de natuur in het te creëren buurtpark te
genieten valt.
Enkele voorbeelden zouden kunnen zijn, dat het toegankelijk moet zijn voor minder valide
mensen, dat ouderen er rustig moeten kunnen genieten, zonder dat de ballen van het
cruyffcourt ze om de oren vliegt zogezegd. Oftewel dat er een mooie mix ontstaat, waarin
iedere 'Zonnemaater' iets kan vinden wat bij hem of haar past.
Al met al een zeer mooi initiatief en waar ik als omwonende geïnteresseerd de
ontwikkelingen van zou willen blijven volgen.
Reactie 2
Ten eerste blij mee dat het een parkje wordt, maar komen er hoogte verschillen in, bankjes
om te zitten, hondenprullebakken, speeltoestellen voor de kleintjes of zoals bij lindehagen?
Ben heeeel benieuwd
Reactie 3
Op termijn zou deze locatie geschikt zijn voor een groene invulling. Waterberging, bijdragen
aan het verlagen van de opwarming, een groene/recreatieve plek.
Momenteel zou ik even wachten met slopen. De locatie zeker geschikt voor tijdelijke
huisvesting van de Tamboerijn als deze wordt verbouwd/nieuw gebouwd op de huidige
locatie.
Er loopt een onderzoek naar huisvesting van 2 basisscholen op het terrein van het
Vestersbos, maar dat zie ik persoonlijk voor Zonnemaat niet zitten. Vandaar even wachten
met ontwikkelingen Bizetstraat.
Mochten de basisscholen toch naar Vestersbos verhuizen, dan verwacht ik dat een deel van
de leerlingen woonachting in o.a. Zonegge niet mee gaan. Zij gaan naar de Platanenlaan en
dan is de vraag of daar voldoende ruimte beschikbaar is. Zo niet, dan is de Bizetstraat
mogelijk een dislocatie voor de school.
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Reactie 4
Gaarne zou ik ook bankjes zien en sport toestellen ( zoals die nabij het Eilandplein in Duiven,
erg degelijk materiaal, ook voor ouderen geschikt) en misschien een soort van zandbak voor
de kleintjes, waar geen dieren bij kunnen om daar hun behoefte te doen.
Reactie 5
Mooi plan, erg leuk om een stukje groen verrezen te zien worden naast het Cruijff-court.
De Cruijff-court wordt behoorlijk intensief gebruikt door zowel jong en oud. Om te voorkomen
dat bijv. jongeren zich in de avonduren gaan ophouden in het parkje (met mogelijke overlast
in de vorm van afval en geluidshinder tot gevolg), zou mijn advies zijn om het parkje wel te
voorzien van voldoende verlichting.
Reactie 6
Een multifunctionele buitenspeel / sport plek. Voor jong én oud. Denk aan het Athletic Skills
Model. Natuur buitenspeeltuin. Een plek met een buitentafel / stoelen zodat jong en oud met
elkaar buiten kunnen zitten, praten, eten, ontmoeten.
Ik heb nog een aanvulling. Een gratis sport- en spel uitleenplek. Een pipo wagen
bijvoorbeeld met leuke spellen en sporten. Zodat kinderen in de wijk hiermee kunnen spelen.
Reactie 7
Wij zouden graag meer groen in de wijk zien dus zien een buurtpark wel zitten. Meer
speelmogelijkheden voor de kinderen zou ook erg gewaardeerd worden maar dan wel in
combinatie met veel groen. Liefst ook wat hoge bomen zodat we niet na het afbreken van de
school direct op de andere huizen blokken kijken.
Reactie 8
Het lijkt me een goed plan om er een soort van jongerencentrum van te maken. Ik zelf heb
stage gelopen bij jongerencentrum de Madser in Arnhem en heb gezien wat zo iets met de
jeugd kan doen. Zelf zou ik eventueel als begeleider een rol willen spelen samen met een
vriend van mij met wie ik stage gelopen heb. De jeugd zag ik op sociale media veelal klagen
dat ze nergens mochten “chillen” dit zou een goede uitweg kunnen bieden voor de jeugd.
Het zou ervoor kunnen zorgen dat er op andere plekken minder overlast is. En dat we ze
binnen kunnen houden of dat ze gaan sporten op het veldje.
Mijn enige zorgen zijn dat ik zag dat het pand verkocht word. Simpelweg heb ik persoonlijk
hier de omzet niet voor. Wie weet kan er wat geregeld worden met andere instanties.
Reactie 9
Misschien een leuk idee om, naast schaduw en groen ook na te denken over ecologische
fitness mogelijkheid (met boomstronken, veel voorbeelden in het land) en verder leuk als
paden ook goed skatebaar zijn. Veel eindere kinderen vinden het leuk om te rolschaatsen en
zouden dat veilig kunnen doen in het nieuwe parkje
Reactie 10
Geachte lezer, ik zou het zeer leuk vinden als er een mooie speeltuin word aangelegd voor
de buurtkinderen. Want er zijn weinig goeie speeltuinen hier. En het liefst zonder zand,
aangezien de meeste speeltuinen vullingen met kattenpoep. Dus het zou fijn zijn als er een
speeltuin komt met rubberen tegels. En dan misschien een stadstuintje ernaast met wat
aardbeienplantjes en mooie bloemen e.d.
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Samenvatting:
Voor de Bizetstraat 1 is een tiental reacties ontvangen. De “groene” herontwikkeling
wordt als zeer positief beschouwd. In de reacties wordt een aantal waardevolle
aandachtspunten genoemd. Daarnaast is er een aantal andere suggesties voor de
herontwikkeling.
Aandachtspunten:
- Maak een plek die voor alle leeftijdsgroepen iets kan bieden
- Zorg voor voldoende verlichting t.b.v. sociale veiligheid
- Plaats direct grote bomen om geen hele kale plek te krijgen na sloop van het gebouw
- Creëer ecologische fitness mogelijkheden en maak paden goed skatebaar
- Creëer een moestuin
- Plaats bankjes, zandbak en sporttoestellen (ook voor ouderen)
Suggestie:
- Een gratis sport- en spel uitleenplek in de vorm van bijvoorbeeld een pipowagen.
- Maak van het bestaande pand een jongerencentrum
- Gebruik het pand voor tijdelijke of permanente huisvesting van de Tamboerijn
Reactie gemeente
De participatie geeft geen aanleiding tot bijstelling van de voorlopige uitgangspunten. Ons
streven is om op deze plek een aantrekkelijke groene verblijfsomgeving te creëren voor
sport en spel (aanvullend op het reeds bestaande trapveld), een waterberging en aanpak
van hittestress als opwaardering van de woonomgeving. Om dit mogelijk te maken zijn
naast een gemeentelijke investering ook aanvullende subsidies noodzakelijk. Zodra het
gebouw niet meer in gebruik is en de financiële middelen geregeld zijn wil de gemeente
in nauw overleg met een nog te vormen klankbordgroep de invulling van het terrein nader
vormgeven. Hierbij zullen de genoemde aandachtspunten zeker besproken/meegenomen
worden. Het pand langer aanhouden voor tijdelijke dan wel permanente huisvesting van
de Tamboerijn is niet noodzakelijk/wenselijk. Dit geldt ook voor het realiseren van een
jongerencentrum.

1 21-622 211222 Beantwoording TV 211213 PvdA Vastgoedlocaties

Vragen vanuit de raad aan het college:
A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde (beantwoording
binnen 30 dagen)
B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of
commissievergadering
C. Technische vragen over onderwerpen geagendeerd voor een commissie- en/of
raadsvergadering
D. Overige technische vragen (vragen die geen betrekking hebben op een voorliggend
raadsvoorstel of onderwerp op de commissieagenda; beantwoording binnen 30 dagen)

Categorie: A / B / C / D (doorhalen wat niet van toepassing is)
Onderwerp: Gebruikersoverzicht 6 vastgoedlocaties
Naam en fractie: Marcel Lap, PvdA
Datum indienen: 12 december 2021
Afdeling: ……….
Contactpersoon: ……….
Inleiding/Aanleiding:
In de raad van 22 december 2021 wordt gesproken over 6 vastgoedlocaties. Wij hebben
geconstateerd dat meerdere locaties nog in gebruik zijn door verenigingen, stichtingen of andere
organisaties.

Vraag/Vragen:
-

Welke verenigingen, stichtingen of andere organisaties maken momenteel gebruik van de
6 vastgoedlocaties. (graag een overzicht per locatie + gebruikers)
Welke afspraken zijn gemaakt met betrekking tot bijvoorbeeld de tijd dat ze het pand nog
kunnen gebruik (voor bepaalde of onbepaalde tijd)
Welke verplichtingen heeft de gemeente ten opzichte van andere huisvesting.
Welke locaties voor andere huisvesting zijn voor deze gebruikers in beeld.

Antwoord:
Zie bijlage

Beantwoording vragen fractie PvdA

Locaties
Nieuwe Kom straat 19

Markt 8

Bizetstraat 1

Vincent van Goghstraat 4

Welke verenigingen maken gebruik van de
locatie
Voor het pand is leegstandsbeheer
geregeld. 1 bewoner maakt hier gebruik van

Caleidoz was voorheen de beheerder van
het gebouw en regelde het gebruik met
diverse gebruikers. Deze gebruikers hebben
elders ruimte gevonden.
Deze locatie is een dependance van de
Carroussel aan de Kardinaal de Jongstraat
die momenteel verbouwd wordt.
Voor het pand is leegstandsbeheer
geregeld. Het Rode Kruis en Accordeon
maken hier gebruik van

Steenhuizen 6

Voor het pand is leegstandsbeheer
geregeld. Theatergroep UIT maakt hier
gebruik van

Da Costastraat 2

Voor het pand is leegstandsbeheer geregeld
en 1 bewoner maakt hier gebruik van.

Welke afspraken zijn gemaakt met de duur
van het gebruik
Er is geen toezegging gedaan over de
periode dat nog gebruik gemaakt kan
worden van het pand. Het gebruik is
maandelijks opzegbaar zoals gebruikelijk bij
anti-kraak.
Niet van toepassing

Welke verplichtingen heeft de gemeente tov
een andere huisvesting
Niet van toepassing

Welke locaties voor andere huisvesting zijn
in beeld
Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Met het Rode Kruis is een aangepaste
opzegtermijn van 3 maanden overeen
gekomen. Voor Accordeon geldt een
opzegtermijn van een maand.

Er is geen huisvestingsverplichting op basis
van Integraal HuisvestingsPlan (IAP). In het
vastgestelde doelgroepenbeleid is het Rode
Kruis aangewezen als instelling waarvoor
“waar mogelijk” gemeentelijke huisvesting
wordt geregeld.

Zie antwoord vraag 3

Er is geen toezegging gedaan over de
periode dat nog gebruik gemaakt kan
worden van het pand. Het gebruik is
maandelijks opzegbaar zoals gebruikelijk bij
anti-kraak.
Er is geen toezegging gedaan over de
periode dat nog gebruik gemaakt kan
worden van het pand. Het gebruik is
maandelijks opzegbaar zoals gebruikelijk bij
anti-kraak.

Desalniettemin is de gemeente thans in een
ondersteunende rol bezig om het Rode
Kruis en EHBO onderdak te bieden in een
pand van Caleidoz
Er is geen huisvestingsverplichting op basis
van Integraal HuisvestingsPlan (IAP). In het
vastgestelde doelgroepenbeleid is dit een
instelling waarvoor “waar mogelijk”
gemeentelijke huisvesting wordt geregeld.
Is niet van toepassing

De huidige gebruiker is gewezen op de
mogelijkheid van het pand van ROC aan het
Stationsplein 8 gebruik te maken. Dit pand
staat gedeeltelijk leeg.
Is niet van toepassing
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1. Samenvatting
Wij stellen uw raad voor om de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar
2022 vast te stellen. Er is een inhoudelijke wijziging van de verordening nodig om de uitvoering van het
beleid voor de maatwerkvoorziening collectief vervoer uit te kunnen voeren. Er is gekeken naar
noodzakelijke actualisaties op het gebied van rijksregelgeving en jurisprudentie. En tenslotte is er een
verbeterslag gemaakt op het gebied van de leesbaarheid. Met de inwerkingtreding van de Verordening
wet maatschappelijke ondersteuning 2022 wordt de huidige verordening ingetrokken.
2. Raadsvoorstel
Wij stellen u voor:
1. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2020 in te trekken;
2. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2022 vast te stellen.
3. Waarom naar de raad
De gewenste aanpassingen bij de uitvoering van het collectief vervoer vragen om een aanpassing van de
verordening maatschappelijke ondersteuning. De bevoegdheid om een verordening vast te stellen ligt bij
uw raad.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
Het hebben van een verordening wet maatschappelijke ondersteuning die in lijn is met ons beleid en de
uitvoering van beleid.
5. Argumenten en alternatieven
Argumenten
2.1. De verordening in lijn brengen met beleid en de uitvoering van beleid op het gebied van het collectief
vervoer
De gewenste aanpassingen in het collectief vervoer vragen om aanpassing van de verordening. De
gewenste wijzigingen konden niet meer meegenomen worden in de verordening van 2020 en we nemen
de wijzigingen daarom mee voor 2022. De aanpassing betreft de artikelen 5 en 10.
De wijzigingen in artikel 5 hebben tot doel om concreter aan te geven welke voorliggende
vervoersmiddelen eerst ingezet kunnen worden voordat overgegaan wordt op een maatwerkvoorziening.
De wijzigingen zijn er op gericht om beter te kunnen sturen op noodzakelijk gebruik van de
maatwerkvoorziening en ook om relatief duur incidenteel gebruik te verminderen.

In artikel 10, lid 3 wordt de mogelijkheid gecreëerd om een vaste eigen bijdrage te heffen voor het
collectief vervoer. Deze mogelijkheid en het maandbedrag zijn opgenomen in de verordening.
2.2. De verordening actualiseren op regelgeving, jurisprudentie en indexering pgb
Artikel 2, dat de toegang tot een maatwerkvoorziening beschrijft, is geactualiseerd op de ontwikkeling in
de rechtspraak. Met de wijziging van artikel 9, lid 8 is de indexering van toepassing op alle pgb’s.
Alternatieven
Geen.
6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
Nadat u de verordening heeft vastgesteld, wordt deze in uitvoering gebracht. We toetsen periodiek of
wijziging van wet- en regelgeving of aanpassingen in het zorgaanbod aanleiding geven tot actualisatie van
de verordeningen. Indien dit noodzakelijk is leggen wij dit aan u voor.
7. Klimaat en duurzaamheid
Niet van toepassing.
8. Communicatie
De verordening maken we bij elke wijziging leesbaarder. Het blijft echter een juridisch document dat nodig
is ter onderbouwing van onze besluiten. Daarom maken we voor onze inwoners een publieksvriendelijke
leesbare versie voor de Wmo en lichten er onderwerpen uit die bij onze inwoners of de gemeente spelen in
een bepaalde periode.
De participatieraad heeft in 2020 geadviseerd over de gewenste aanpassingen in het collectief vervoer en
dit advies is meegenomen.
Na vaststelling van de verordening door uw raad wordt de verordening op de gebruikelijke wijze
bekendgemaakt.
9. Kosten, baten en dekking
Financiële veranderingen worden meegenomen in de P&C-documenten.
10. Bijlagen
De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:
Volgorde
1.
2.
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De raad van de gemeente Zevenaar;
overwegende dat;
-

-

burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en
deelnemen aan het maatschappelijk leven;
van burgers verwacht mag worden dat zij elkaar daarin naar vermogen bijstaan;
burgers die zelf, dan wel samen met personen in hun omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of
onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten kunnen doen op ondersteuning door
de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen;
het noodzakelijk is om regels vast te stellen ter uitvoering van het beleidsplan als bedoeld in artikel
2.1.2 van de wet met betrekking tot de ondersteuning bij de versterking van de zelfredzaamheid
en participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale
problemen, beschermd wonen en opvang;
het noodzakelijk is om de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen
met een beperking te bevorderen en daarmee bij te dragen aan het realiseren van een inclusieve
samenleving;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:
Gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5 eerste lid, 2.1.6, 2.3.6 vierde
lid, en 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de artikelen 3.8, tweede lid,
en 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015;
besluit:
1. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2020 in te trekken;
2. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2022 vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 22 december 2021 .
De griffier
W. van der Vlies

zaaknummer Z/21/401755

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk
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Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Zevenaar 2022
Intitulé
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2022
De raad van de gemeente Zevenaar;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 november 2021.
gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste tot en met derde lid en zevende lid, 2.1.4a, eerste tot en met
derde lid en vijfde en zesde lid, 2.1.4b, tweede lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6, vierde lid, en
2.6.6, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de artikelen 3.8, eerste en
tweede lid, en 5.4, eerste en derde lid, van het Uitvoeringsbesluit WMO 2015 en artikel 147, eerste lid,
van de Gemeentewet;
gezien het advies van de Participatieraad Zevenaar;
besluit vast te stellen de hierna volgende Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Zevenaar 2022
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2022

Artikel 1
Begripsbepalingen
1. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. abonnementstarief:
de maximale eigen bijdrage per maand zoals bepaald
in artikel 2.1.4a, vierde lid, van de wet;
b. algemeen gebruikelijk:
niet speciaal bedoeld voor mensen met een
beperking, algemeen verkrijgbaar en niet of niet veel
duurder dan vergelijkbare producten;
c. bijdrage:
bijdrage als bedoeld in de artikelen 2.1.4 en 2.1.4a
van de wet;
d. college:
college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Zevenaar;
e. instelling voor opvang:
een rechtspersoon die een voorziening voor opvang
exploiteert of trajecten voor opvang uitvoert in
opdracht van de gemeente Zevenaar.
f. ketenreis:
een reis bestaande uit verschillende
vervoersmodaliteiten, waarbij het gaat het om de
vervoersmodaliteit Wmo-vervoer of collectief vervoer
waarmee een deel van de reis wordt afgelegd.
g. opvang:
de volgende voorzieningen:
I.
voltijdopvang of 24-uurs verblijf
maatschappelijke opvang: een tijdelijk verblijf
gedurende een volledig etmaal of langer, voor
mensen die dakloos of thuisloos zijn. De 24uursvoorziening omvat onderdak,
slaapgelegenheid, begeleiding op diverse
aspecten en eventueel voeding;
II.
opvang huiselijk geweld: een tijdelijk verblijf
gedurende een volledig etmaal of langer, al of
niet op een geheim adres, voor mensen met
of zonder hun kinderen die gevlucht zijn voor
huiselijk geweld of dreiging van relationeel
geweld;
III.
crisisopvang: tijdelijke voltijdopvang in een
crisissituatie door een instelling voor opvang;

IV.

h. pgb:
i. wet:
j. Wmo-pas

begeleid wonen: een woonvorm waarbij
cliënten die (nog) geen regie hebben over een
aantal aspecten van het wonen, in een
woning van een instelling voor opvang
zelfstandig of in een kleine gemeenschap
wonen, begeleiding en/of dagbesteding
krijgen, en een bijdrage of huur aan de
instelling voor opvang betalen;
V.
logeeropvang voor zwerfjongeren: het bieden
van dag- en nachtopvang aan dakloze
jongeren;
VI.
dagopvang: het bieden van een verblijf voor
de dag, al dan niet met voeding, door een
instelling voor opvang;
VII.
nachtopvang: het bieden van een verblijf voor
de nacht, al dan niet met voeding, door een
instelling voor opvang;
een persoonsgebonden budget als bedoeld in de wet
de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
een pas die toegang geeft tot de maatwerkvoorziening
vervoer.

2. Begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven
hebben dezelfde betekenis als in de wet.
Artikel 2
Toegang
1. Het college bepaalt, met inachtneming van de artikelen 1.2.1 en 2.3.1 tot en met 2.3.5 van de
wet en de bepalingen in deze verordening, in samenspraak met de cliënt of deze in
aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening en zo ja op welke wijze de inzet daarvan een
passende bijdrage levert ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en/of participatie van de
cliënt dan wel ter voorziening in zijn behoefte aan beschermd wonen of opvang.
2. Ter beoordeling van de noodzaak om een maatwerkvoorziening in te zetten onderzoekt het
college:
a. de hulpvraag van de cliënt;
b. welke problemen zich voordoen bij de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie,
dan wel het zich kunnen handhaven in de samenleving;
c. welke ondersteuning naar aard en omvang nodig is om een passende bijdrage te leveren
aan de zelfredzaamheid of participatie, dan wel het zich kunnen handhaven in de
samenleving;
d. of en in hoeverre de eigen mogelijkheden, gebruikelijke hulp, mantelzorg, ondersteuning
door anderen uit het sociale netwerk de nodige hulp en ondersteuning kunnen bieden;
e. de mogelijkheden om gebruik te maken van een algemene voorziening of een andere
voorziening.
3. Het onderzoek bedoeld in het tweede lid bestaat in ieder geval uit een keukentafelgesprek
met de cliënt, en/of degene die namens de cliënt de melding heeft gedaan, en/of de
vertegenwoordiger van de cliënt, waar mogelijk de mantelzorger(s), en/of desgewenst
personen uit het sociale netwerk.
4. Als de cliënt genoegzaam bekend is bij het college, kan het college in overeenstemming met
de cliënt afzien van het gesprek als bedoeld in het derde lid.
Artikel 3
Begrenzing van het recht op een maatwerkvoorziening
1. Er bestaat geen recht op een maatwerkvoorziening of een pgb voor het inkopen van een
voorziening, indien:

a. het gevraagde voor een persoon als de aanvrager algemeen gebruikelijk is;
b. de aanvraag betrekking heeft op kosten die de cliënt voorafgaand aan het moment van
beschikken heeft gemaakt, tenzij:
1°. het college vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven, of;
2°. het college de noodzaak, de mate van compensatie en passendheid van de
voorziening en de gemaakte kosten achteraf nog kan beoordelen.
c. op grond van enige andere wettelijke of niet-wettelijke regeling aanspraak op de
voorziening bestaat;
d. deze als gevolg van de beperking van de cliënt voor zichzelf of voor derden onveilig is,
gezondheidsrisico’s met zich meebrengt of niet bevorderlijk is voor de gezondheid, of het
functioneren van de cliënt;
e. de cliënt door zijn gedrag een risico voor de hulpverlening is.
2. Het college kan besluiten dat de cliënt niet in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening
met betrekking tot zelfredzaamheid of participatie of een pgb voor de inkoop van een
dergelijke voorziening als:
a. het college van oordeel is dat de cliënt zijn hulpvraag redelijkerwijs van tevoren had
kunnen voorzien en had kunnen voorkomen;
b. deze noodzakelijk is doordat de cliënt een eerder verstrekte maatwerkvoorziening heeft
gebruikt op een wijze die niet voldeed aan de eisen die aan die verstrekking waren
verbonden, dan wel die maatwerkvoorziening of het pgb niet of voor een ander doel heeft
gebruikt, of;
c. indien de noodzaak tot ondersteuning voor de cliënt anderszins redelijkerwijs vermijdbaar
is of was;
d. de waarde van de maatwerkvoorziening in de vorm van een aanpassing niet in redelijke
verhouding staat tot de waarde van de (on)roerende zaak.
3. Indien een maatwerkvoorziening noodzakelijk is ter vervanging van een eerder door het
college verstrekte voorziening wordt deze slechts verstrekt als de eerder verstrekte
voorziening technisch is afgeschreven,
a. tenzij de eerder verstrekte voorziening verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden
die niet aan de cliënt zijn toe te rekenen;
b. tenzij de cliënt geheel of gedeeltelijk tegemoet komt in de veroorzaakte kosten, of;
c. als de eerder verstrekte voorziening niet langer een oplossing biedt voor de behoefte van
de cliënt aan maatschappelijke ondersteuning.
4. Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, verstrekt het college de goedkoopst adequate
voorziening.
Artikel 4
Maatwerkvoorziening ten behoeve van wonen
1. De cliënt komt niet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening ten behoeve van het wonen:
a. indien de noodzaak tot het treffen van een voorziening het gevolg is van achterstallig
onderhoud dan wel slechts strekt tot renovatie van de woning of om deze in
overeenstemming te brengen met de eisen die redelijkerwijs aan de woning mogen
worden gesteld;
b. voor zover het voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten of woonruimten betreft bij
een specifiek op cliënten met een beperking gericht te renoveren of nieuw te bouwen
woongebouw, waarbij de aanpassingen redelijkerwijs meegenomen kunnen worden;
c. indien de noodzaak van de maatwerkvoorziening het gevolg is van een verhuizing
waarvoor geen aanleiding bestaat op grond van beperkingen bij zelfredzaamheid en/of
participatie;

d. indien de cliënt niet is verhuisd naar de voor zijn beperkingen op dat moment meest
geschikte woning, tenzij er voorafgaand aan de verhuizing schriftelijk toestemming is
verleend door college, of;
e. indien de cliënt niet zijn hoofdverblijf in de woning ten behoeve waarvan de
maatwerkvoorziening wordt aangevraagd.
2. Indien een woonvoorziening is geïndiceerd en de kosten van die voorziening boven een
bedrag van € 4.000,00 uitstijgen, moet de cliënt in beginsel omzien naar andere adequate of
op goedkopere wijze adequaat te maken woonruimte
3. Het tweede lid en artikel 3, vierde lid, vinden geen toepassing indien de noodzakelijke
maatwerkvoorziening ten aanzien van het wonen een traplift betreft, al dan niet in combinatie
met een douchezitje dan wel drempelhulpen, en de kosten daarvan boven de grens van €
4.000,00 uit komen.
Artikel 5
Maatwerkvoorziening vervoer
1. Een cliënt kan voor een maatwerkvoorziening voor vervoer in aanmerking komen wanneer de
cliënt vanwege beperkingen, chronisch psychische problemen of psychosociale problemen
het openbaar vervoer niet kan bereiken dan wel gebruiken.
2. Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening voor vervoer worden het collectief vervoer
en een scootmobielpool als goedkoopst beschikbare maatwerkvoorziening aangemerkt als
bedoeld in artikel 3, vierde lid, van deze verordening.
3. Een cliënt kan voor een maatwerkvoorziening collectief vervoer in aanmerking komen
wanneer de cliënt vanwege beperkingen, chronisch psychische problemen of psychosociale
problemen het openbaar vervoer structureel niet kan bereiken dan wel gebruiken waardoor
maatschappelijke participatie onvoldoende mogelijk is.
4. Indien een client voor zijn vervoer tenminste 6 maal per jaar of vaker volledig afhankelijk is
van het collectief vervoer om maatschappelijk te kunnen participeren kan hij het openbaar
vervoer structureel niet gebruiken dan wel bereiken als bedoeld in het derde lid.
5. In afwijking van het derde lid kan een cliënt voor een maatwerkvoorziening collectief vervoer
in aanmerking komen wanneer de cliënt de maatwerkvoorziening voor vervoer nodig heeft als
onderdeel van een ketenreis.
6. Het aantal kilometers dat kan worden gereisd met de maatwerkvoorziening collectief vervoer
wordt aan de hand van de vervoersbehoefte van de cliënt vastgesteld en kent een maximale
hoogte van 1.500km per jaar of een evenredig gedeelte daarvan.
Artikel 6
Beschermd wonen
1. Een cliënt met ernstige psychische, psychiatrische of psychosociale problemen kan in
aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening beschermd wonen indien hij naar het
oordeel van het college niet zelfstandig kan wonen en zich niet op eigen kracht kan
handhaven in de samenleving, ook niet met ambulante ondersteuning.
2. Onder een beschermde woonomgeving als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, wordt
verstaan een woonomgeving waarin:
a. gegarandeerd is dat de cliënt 24 uur per dag, 7 dagen per week gebruik kan maken van
ondersteuning en;
b. de zorgaanbieder die deze ondersteuning levert een actieve rol speelt in het signaleren
van de ondersteuningsnoodzaak dan wel ondersteuningsbehoefte.
3. Een maatwerkvoorziening voor beschermd wonen bestaat, afhankelijk van de noodzaak,
behoefte van de cliënt en de gekozen wijze van invulling van de maatwerkvoorziening uit:
a. ondersteuning in natura in de vorm van intramuraal beschermd wonen of;

b. ondersteuning in natura in de vorm van groepswonen of;
c. ondersteuning in natura in de vorm van intensieve begeleiding thuis of;
d. een persoonsgebonden budget voor groepswonen of;
e. een persoonsgebonden budget voor intensieve begeleiding thuis.
4. Voor een maatwerkvoorziening als bedoeld in het vorige lid onder a. kan een cliënt slechts in
aanmerking komen indien het noodzakelijk is dat gekwalificeerde hulpverleners 24 uur per
dag, 7 dagen in de week, fysiek in de nabijheid zijn.
5. De Verordening van de gemeente Arnhem op het gebied van beschermd wonen is van
toepassing.
Artikel 7
Opvang
1. Een cliënt kan in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening voor opvang indien hij
naar het oordeel van het college niet in staat is zich op eigen kracht te handhaven en:
a. slachtoffer is geworden of dreigt te worden van huiselijk geweld, of;
b. dakloos is geworden.
2. De Verordening van de gemeente Arnhem op het gebied van opvang is van toepassing.
Artikel 8
Bruikleen
1. Indien het college een voorziening in bruikleen verstrekt dient de cliënt met de gemeente of
een door de gemeentelijk ingeschakelde partij een bruikleenovereenkomst te sluiten en zich te
houden aan het in die overeenkomst bepaalde.
2. Er bestaat geen recht op de voorziening, indien de bruikleenovereenkomst niet tot stand komt.
3. Indien de bruikleenovereenkomst eindigt door inname van de voorziening omdat deze niet
gebruikt wordt zoals overeengekomen in de bruikleenovereenkomst, kan het college het
besluit tot toekenning van de voorziening beëindigen.
Artikel 9
Pgb
1. Het college verleent met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.3.6 van de wet op verzoek
van de cliënt een pgb indien:
a. de cliënt naar het oordeel van het college al dan niet met hulp uit het sociale netwerk dan
wel van een curator, bewindvoerder, mentor of gemachtigde in staat is tot een redelijke
waardering van zijn belangen, en in staat kan worden geacht om de aan een pgb
verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren;
b. de cliënt zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat hij de maatwerkvoorziening als
persoonsgebonden budget wenst geleverd te krijgen;
c. naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen,
woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren,
veilig, doeltreffend en cliëntgericht worden verstrekt.
2. De hoogte van een pgb:
a. wordt gebaseerd op een door de cliënt opgesteld plan waarin de wijze van besteding van
het pgb wordt toegelicht;
b. is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten, hulpmiddelen,
woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren,
van derden te betrekken, indien nodig aangevuld met een bedrag voor onderhoud en
verzekering, en
c. bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst
adequate beschikbare maatwerkvoorziening in natura.

3. De hoogte van een persoonsgebonden budget voor hulpmiddelen en woningaanpassingen
bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst passende
voorziening in natura, indien nodig aangevuld met een vergoeding voor onderhoud en
reparatie.
4. De hoogte van een persoonsgebonden budget voor onderhoud en reparatie bedraagt:
a. per jaar voor trapliften € 160,69 voor onderhoud en maximaal € 600,- voor reparaties;
b. bij overige woningaanpassingen of woonvoorzieningen 4,4% van het persoonsgebonden
budget voor de woningaanpassing of de woonvoorziening en wordt uitbetaald nadat een
factuur of offerte is ingeleverd;
c. per jaar 5,6% voor niet-elektrische rolstoelen of vervoersvoorzieningen, 4,4% voor
elektrische rolstoelen of elektrische vervoersvoorzieningen voor volwassenen en 7,8%
voor elektrische rolstoelen of vervoersvoorzieningen voor kinderen van het
persoonsgebonden budget voor de voorziening en wordt uitbetaald nadat een factuur of
offerte is ingeleverd.
5. Het bedrag genoemd in het vierde lid wordt met € 62,40 per jaar verhoogd indien door cliënt
een WA-verzekering voor elektrische voorzieningen is afgesloten.
6. De hoogte van een persoonsgebonden budget voor:
a. het vervoer per eigen auto is per kilometer gelijk aan het in artikel 13a, lid 4, onder b Wet
op de loonbelasting genoemde bedrag;
b. een autoaanpassing bedraagt maximaal € 6.065,63 per zeven jaar en wordt alleen
verstrekt onder de volgende voorwaarden:
I.
de cliënt is in het bezit van een eigen auto en is de bestuurder;
II.
de cliënt is aangewezen op een vervoersvoorziening voor de korte én
middellange afstand;
III.
er wordt naast het persoonsgebonden budget voor de autoaanpassing geen
andere vervoersvoorzieningen verstrekt voor de korte en middellange afstand;
IV.
alleen de door het CBR vastgestelde noodzakelijke aanpassingen komen tot
genoemd maximum voor vergoeding in aanmerking, met uitzondering van
algemeen gebruikelijke aanpassingen, zoals bijvoorbeeld een automaat;
V.
uitbetaling vindt plaats binnen twaalf maanden na de verzenddatum van de
toekenningsbeschikking, na inlevering van de facturen en een kopie van de
noodzakelijke aanpassingen zoals vastgesteld door het CBR en van het
nieuwe rijbewijs.
c. verhuiskosten bedraagt maximaal € 4.000,00;
d. een woningaanpassing in plaats van verhuiskosten bedraagt maximaal € 4.000,00 op
voorwaarde dat hiermee een adequate aanpassing in de huidige woning wordt
gerealiseerd conform een door het college opgesteld programma van eisen;
e. een woningsanering of vervanging van de vloerbedekking in verband met rolstoelgebruik
wordt bepaald aan de hand van de afschrijvingstermijn van de noodzakelijk te vervangen
vloerbedekking en gordijnen in woonkamer en slaapkamer en bedraagt het volgende
percentage van de kosten:
I.
100% indien het artikel nieuwer is dan twee jaar;
II.
75% indien het artikel tussen de twee en vier jaar oud is;
III.
50% indien het artikel tussen de vier en zes jaar oud is;
IV.
25% indien het artikel tussen de zes en acht jaar oud is;
waarbij voor te vervangen zaken ouder dan 8 jaar er geen voorziening wordt verstrekt.
f. aanschaf en onderhoud van een sportvoorziening bedraagt maximaal € 3.010,67 voor een
periode van ten minste 3 jaar;

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

g. het bezoekbaar maken van een woning bedraagt maximaal € 4.000,00 en wordt eenmalig
verstrekt.
Het persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp is het laagste bedrag uit de
kostprijsberekening van de VNG voor huishoudelijke hulp.
Het persoonsgebonden budget voor begeleiding Wmo is € 35,38 per uur en wordt met ingang
van 2022 geïndexeerd op dezelfde wijze als het tarief bij de inkoop van de desbetreffende
maatwerkvoorziening in natura.
Het persoonsgebonden budget voor groepsbegeleiding is gelijk aan de kostprijs van de
goedkoopst passende voorziening in natura, minus 15 procent.
De hoogte van een persoonsgebonden budget voor beschermd wonen wordt bepaald op het
laagst toepasselijke tarief waarvoor deze voorziening in natura is gecontracteerd, minus de
hotelmatige kosten en huisvestingskosten, minus 15 procent.
In afwijking van het achtste lid is de hoogte van een persoonsgebonden budget voor
begeleiding basis Wmo en begeleiding specialistisch Wmo door een persoon uit het sociaal
netwerk van de cliënt per uur gelijk aan het in artikel 5.22, eerste lid Regeling langdurige zorg
genoemde bedrag.
In afwijking van het negende en elfde lid is de hoogte van een persoonsgebonden budget voor
groepsbegeleiding en verblijf, indien deze wordt geboden door een persoon uit het sociaal
netwerk, gelijk aan de maximale hoogte van de tegemoetkoming per kalendermaand voor een
hulp uit het sociaal netwerk zoals opgenomen in artikel 2ab van de Uitvoeringsregeling Wmo
2015, tenzij op basis van het budgetplan van de cliënt kan worden volstaan met een lager
persoonsgebonden budget.
Het college kan in of bij nadere regels de tarieven vastleggen die voortvloeien uit dit artikel en
die gehanteerd worden bij het vaststellen van een pgb.
Een pgb wordt niet besteed aan:
a. tussenpersonen en belangenbehartigers;
b. eenmalige uitkeringen;
c. feestdagenuitkeringen;
d. reiskosten van de zorgaanbieder;
e. administratieve kosten van de zorgaanbieder;
f. hulp of ondersteuning die zonder toestemming van het college daartoe in het buitenland
wordt afgenomen.

Artikel 10 Bijdrage in de kosten
1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor een maatwerkvoorziening of pgb,
zolang de cliënt van de maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de periode
waarvoor het pgb wordt verstrekt.
2. Wmo-pas vervoer. Dit is een pas die toegang geeft tot de maatwerkvoorziening vervoer.
Hiervoor is een eigen bijdrage van € 5,- per maand van toepassing gedurende de looptijd van
de beschikking. Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van de inning van de eigen
bijdrage.
3. De bijdragen voor maatwerkvoorzieningen of pgb en voor bij verordening aangewezen
algemene voorzieningen zijn gelijk aan de kostprijs, tot aan ten hoogste het
abonnementstarief voor de ongehuwde cliënt of de gehuwde cliënten tezamen, tenzij
overeenkomstig artikel 2.1.4a, vijfde lid, van de wet, hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit
Wmo 2015 of de volgende leden geen of een andere bijdrage is verschuldigd.
4. In afwijking van artikel 2.1.4a, vierde lid, van de wet is de cliënt voor het reizen met de
regiotaxi of de zorgtaxi een ritbijdrage verschuldigd waarvan de hoogte is gebaseerd op de

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

ritbijdrage die passagiers jonger dan 65 jaar moeten betalen bij deelname aan het regulier
openbaar vervoer.
In afwijking van artikel 2.1.4a, vierde lid, van de wet, betaalt de cliënt voor het gebruik van de
maatwerkvoorziening collectief vervoer tot 25 kilometer een bedrag per gereden kilometer en
een opstaptarief per enkele rit.
Het bedrag per gereden kilometer als bedoeld in het vijfde lid bedraagt:
a. voor Wmo-vervoer met korting € 0,17;
b. voor Wmo-vervoer zonder korting € 0,51;
c. voor OV-vervoer zonder OV-alternatief € 0,51, en;
d. voor OV-vervoer met OV-alternatief € 0,95.
Het opstaptarief als bedoeld in het vijfde lid bedraagt:
voor Wmo-vervoer met korting € 0,99;
voor Wmo-vervoer zonder korting € 3,25;
voor OV-vervoer zonder OV-alternatief € 3,25, en;
voor OV-vervoer met OV-alternatief € 6,07.
In afwijking van artikel 2.1.4a, vierde lid, van de wet is de cliënt voor een WMO-pas een eigen
bijdrage van € 5,- per maand verschuldigd gedurende de looptijd van de voorziening.
Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van de inning van de eigen bijdrage
bedoeld in het achtste lid.
De bijdrage voor een maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van een woningaanpassing
voor een minderjarige cliënt is verschuldigd door de onderhoudsplichtige ouders, daaronder
begrepen degene tegen wie een op artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
gegrond verzoek is toegewezen, en degene die anders dan als ouder samen met de ouder
het gezag uitoefent over een cliënt.
Voor de eigen bijdrage voor beschermd wonen en opvang zijn artikel 2.1.4a, vijfde lid van de
wet, hoofdstuk 3 van het uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en de verordening van Arnhem voor
beschermd wonen of opvang van toepassing.
De bijdrage voor een maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget ten behoeve
van een woningaanpassing voor een minderjarige cliënt, is verschuldigd door de in artikel
2.1.5, eerste lid, van de wet, bedoelde persoon of personen.
De cliënt betaalt voor het gebruik van het collectief vervoer een ritbijdrage waarvan de hoogte
gebaseerd is op de ritbijdrage die passagiers jonger dan 65 jaar moeten betalen bij deelname
aan het regulier openbaar vervoer.
De eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening opvang wordt vastgesteld en geïnd door het
CAK.

Artikel 11
Onderzoek kwaliteit, rechtmatigheid en doelmatigheid
Het college kan onderzoek doen naar het gebruik van maatwerkvoorzieningen en pgb's met het oog
op de beoordeling van de kwaliteit en de recht- en doelmatigheid daarvan.
Artikel 12
Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering
1. Een beslissing tot verlening van een persoonsgebonden budget kan worden ingetrokken als
blijkt dat het persoonsgebonden budget binnen zes maanden na uitbetaling niet is aangewend
voor de bekostiging van de voorziening waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden.
2. Ingeval het recht op een in eigendom verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze
voorziening worden teruggevorderd.
3. Ingeval het recht op een in bruikleen verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze
voorziening worden teruggevorderd.

4. Als het college een beslissing op grond van artikel 2.3.10, eerste lid, onder a, van de wet heeft
ingetrokken en de verstrekking van de onjuiste of onvolledige gegevens door de cliënt
opzettelijk heeft plaatsgevonden, kan het college van de cliënt en degene die daaraan
opzettelijk zijn medewerking heeft verleend, geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen
van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening of het ten onrechte genoten
persoonsgebonden budget.
5. De cliënt, die eigenaar of mede-eigenaar is van een woning en aan wie een woonvoorziening
is toegekend, dient bij een verkoop van deze woning binnen de periode van 10 jaar na de
toekenning van de maatwerkvoorziening:
a. deze verkoop van de woning onverwijld aan het college te melden, en;
b. de kosten van de woonvoorziening, minus de afschrijvingskosten en eigen bijdrage dan
wel eigen aandeel in de kosten, terug te betalen, indien de aanpassing heeft geleid tot
waardevermeerdering van de woning;
6. Het college kan nadere regels stellen voor de in het vijfde lid bedoelde terugbetaling.
Artikel 13
Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van misbruik of oneigenlijk gebruik
1. Het college informeert cliënten of hun vertegenwoordiger over de rechten en plichten die aan
het ontvangen van een maatwerkvoorziening of pgb zijn verbonden en over de mogelijke
gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik.
2. Onverminderd artikel 2.3.10 van de wet kan het college een beslissing als bedoeld in artikel
2.3.5 of 2.3.6 van de wet herzien dan wel intrekken als het college vaststelt dat de cliënt
langer dan twee maanden verblijft in een instelling als bedoeld in de Wet langdurige zorg of de
Zorgverzekeringswet.
Artikel 14
Opschorting betaling uit het pgb
1. Het college kan de Sociale verzekeringsbank gemotiveerd verzoeken te beslissen tot een
gehele of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit het pgb voor ten hoogste dertien weken
als er ten aanzien van een cliënt een ernstig vermoeden is gerezen dat er sprake is van een
omstandigheid als bedoeld in artikel 2.3.10, eerste lid, onder a, d of e, van de wet.
2. Het college kan de Sociale verzekeringsbank gemotiveerd verzoeken te beslissen tot een
gehele of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit het pgb voor de duur van de opname als
sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 15, tweede lid.
3. Het college stelt de cliënt schriftelijk op de hoogte van een verzoek als bedoeld in het eerste
of tweede lid.
Artikel 15
Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning
1. Aanbieders zorgen voor een goede kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de
deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen, door:
a. het afstemmen van voorzieningen op de persoonlijke situatie van de cliënt;
b. het afstemmen van voorzieningen op andere vormen van zorg en ondersteuning;
c. erop toe te zien dat beroepskrachten tijdens hun werkzaamheden in het kader van het
leveren van voorzieningen handelen in overeenstemming met de professionele standaard;
d. voor zover van toepassing, erop toe te zien dat de kwaliteit van de voorzieningen en de
deskundigheid van beroepskrachten tenminste voldoen aan de voorwaarden om in
aanmerking te komen voor de in de toepasselijke sector erkende keurmerken.
2. Met een pgb bekostigde bedrijfsmatig verleende hulp, ondersteuning of zorg moet aan
dezelfde kwaliteitseisen voldoen als gecontracteerde hulp, ondersteuning of zorg.

3. Het college kan nadere regels stellen over verdere eisen aan de kwaliteit van voorzieningen,
eisen met betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen.
4. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van
deze eisen door periodieke overleggen met de aanbieders, een jaarlijks
cliëntervaringsonderzoek en het zo nodig in overleg met de cliënt ter plaatse controleren van
de geleverde voorzieningen.
Artikel 16
Verhouding prijs en kwaliteit
1. Ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een dienst
door een derde als bedoeld in artikel 2.6.4 van de wet en de eisen die gesteld worden aan de
kwaliteit van de dienst stelt het college vast:
a. een vaste prijs, die geldt voor een inschrijving als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012
en het aangaan overeenkomst met derde; of
b. een reële prijs die geldt als ondergrens voor een inschrijving en het aangaan
overeenkomst met de derde.
2. Het college stelt de prijzen, bedoeld in het eerste lid, vast:
a. overeenkomstig de eisen aan de kwaliteit van die dienst, waaronder de eisen aan de
deskundigheid van de beroepskracht, bedoeld in artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel c,
van de wet, en;
b. rekening houdend met de continuïteit in de hulpverlening, bedoeld in artikel 2.6.5, tweede
lid, van de wet, tussen degenen aan wie de dienst wordt verstrekt en de betrokken
hulpverleners.
3. Het college baseert de vaste prijs of de reële prijs op de volgende kostprijselementen:
a. de kosten van de beroepskracht;
b. redelijke overheadkosten;
c. kosten voor niet productieve uren van de beroepskrachten als gevolg van verlof, ziekte,
scholing, werkoverleg;
d. reis en opleidingskosten;
e. indexatie van de reële prijs voor het leveren van een dienst;
f. overige kosten als gevolg van door de gemeente gestelde verplichtingen voor aanbieders
waaronder rapportageverplichtingen en administratieve verplichtingen.
4. Het college kan, onder verantwoording aan de gemeenteraad, het eerste lid, onderdeel b,
buiten beschouwing laten indien bij de inschrijving aan de derde de eis wordt gesteld een prijs
voor de dienst te hanteren die gebaseerd is op hetgeen gesteld is in het tweede en derde lid.
Artikel 17
Financiële tegemoetkoming meerkosten
1. Het college kan ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie op aanvraag een
financiële tegemoetkoming verstrekken aan ingezetenen die als gevolg van een beperking of
chronische psychische of psychosociale problemen aannemelijke meerkosten hebben.
2. Het college kan nadere regels stellen over de gevallen waarin een financiële tegemoetkoming
kan worden verstrekt, de berekening van de hoogte en de wijze van verstrekking van de
tegemoetkoming.
Artikel 18
Jaarlijkse waardering mantelzorgers
De waardering voor mantelzorgers bestaat uit ondersteuning en informatie van de werkgroep
mantelzorg.
Artikel 19

Klachtenregeling

1. Het college stelt een regeling vast voor afhandeling van klachten van cliënten die betrekking
hebben op de wijze van afhandeling van meldingen en aanvragen als bedoeld in deze
verordening.
2. Aanbieders stellen een regeling vast voor de afhandeling van klachten van cliënten ten
aanzien van alle voorzieningen.
3. De aanbieder draagt er zorg voor dat de informatie over de klachtbehandeling voldoende
kenbaar is voor de cliënten van zijn organisatie.
4. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van de
klachtregelingen van aanbieders.
Artikel 20
Inspraak en medezeggenschap
1. Het college betrekt de ingezetenen van de gemeente, onder andere via de Participatieraad
Zevenaar, bij de voorbereiding van het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning
overeenkomstig de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet gestelde regels met betrekking
tot de wijze waarop inspraak wordt verleend.
2. Het college stelt ingezetenen van de gemeente, waaronder de Participatieraad Zevenaar,
vroegtijdig in de gelegenheid voorstellen voor het beleid betreffende maatschappelijke
ondersteuning te doen, advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en
beleidsvoorstellen betreffende maatschappelijke ondersteuning, en voorziet hen van
ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen.
Artikel 21
Overgangsrecht
1. Een cliënt houdt recht op een lopende voorziening verstrekt op grond van de Verordening
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2020, totdat het college
een nieuw besluit heeft genomen waarbij het besluit waarmee deze voorziening is verstrekt,
wordt ingetrokken.
2. Aanvragen die zijn ingediend onder de Verordening voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning gemeente Zevenaar 2020 en waarop nog niet is beslist bij het in werking
treden van deze verordening, worden afgehandeld krachtens deze verordening.
3. Op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van de Verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2020, wordt beslist met inachtneming
van die verordening.
Artikel 22
Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt gemotiveerd afwijken van de
bepalingen in deze verordening indien onverkorte toepassing daarvan leidt tot disproportionele
onredelijkheid of onbillijkheid.
Artikel 23
Intrekking oude verordening
De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2020 wordt
ingetrokken.
Artikel 24
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022.
Artikel 25
Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Zevenaar 2022.
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BIJLAGE 2a: Overzicht van wijzigingen Wmo verordening Zevenaar 2022 (ten opzichte van 2020)

Artikel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Verordening 2020
Begripsbepalingen
Melding
Cliëntondersteuning
Onderzoek
Onderzoek en verslag
Aanvraag
Advisering
Algemene criteria
Criteria maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid en
participatie
Criteria maatwerkvoorziening ten behoeve van wonen
Maatwerkvoorziening collectief vervoer
Beschermd wonen
Opvang
Regels voor persoonsgebonden budget
Hoogte van het persoonsgebonden budget
Onderzoek kwaliteit, rechtmatigheid en doelmatigheid
Maatwerkvoorziening (bijdrage)
Kostprijs
Kwaliteitseisen
Prijs-kwaliteitverhouding
Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of
terugvordering
Jaarlijkse waardering mantelzorgers
Klachtenregeling
Medezeggenschap bij aanbieders van maatschappelijke
ondersteuning

Verordening 2021
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Geactualiseerd naar aanleiding van jurisprudentie
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Inhoudelijke wijzigingen; zie tabel 2b hieronder voor specifieke wijzigingen
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Bij het product begeleiding is indexatie toegevoegd
Ongewijzigd
Inhoudelijke wijziging lid 6; introductie van mogelijkheid van een vaste eigen bijdrage aan de
vervoersvoorziening. Het college kan nadere regels stellen voor wat betreft het daadwerkelijk innen van
de eigen bijdrage. Zie verder overzicht 2b.
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Wettelijke bepaling is opgenomen
Ongewijzigd
Ongewijzigd

25.
26.
27.
28.
29.

Inspraak en medezeggenschap
Hardheidsclausule
Indexering
Intrekking oude verordening en overgangsrecht
Inwerkingtreding en citeertitel

Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Technische wijziging; nieuw jaartal intrekking oude verordening.
Technische wijziging; nieuw jaartal nieuwe verordening.

BIJLAGE 2b: Overzicht van specifieke wijzigingen Wmo verordening Zevenaar 2022 (ten opzichte van 2020)
Artikel
5

Verordening 2022
Maatwerkvoorziening vervoer

Inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van Verordening 2020

5.1

Een cliënt kan voor een maatwerkvoorziening voor vervoer in
aanmerking komen wanneer de cliënt vanwege beperkingen,
chronisch psychische problemen of psychosociale problemen het
openbaar vervoer niet kan bereiken dan wel gebruiken
Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening voor vervoer
worden het collectief vervoer en een scootmobielpool als
goedkoopst beschikbare maatwerkvoorziening aangemerkt als
bedoeld in artikel 3, vierde lid, van deze verordening.
Een cliënt kan voor een maatwerkvoorziening collectief vervoer in
aanmerking komen wanneer de cliënt vanwege beperkingen,
chronisch psychische problemen of psychosociale problemen het
openbaar vervoer structureel niet kan bereiken dan wel gebruiken
waardoor maatschappelijke participatie onvoldoende mogelijk is.
Indien een client voor zijn vervoer tenminste 6 maal per jaar of
vaker volledig afhankelijk is van het collectief vervoer om
maatschappelijk te kunnen participeren kan hij het openbaar
vervoer structureel niet gebruiken dan wel bereiken als bedoeld in
het derde lid
In afwijking van het derde lid kan een cliënt voor een
maatwerkvoorziening collectief vervoer in aanmerking komen
wanneer de cliënt de maatwerkvoorziening voor vervoer nodig
heeft als onderdeel van een ketenreis

Geen inhoudelijke wijziging.

5.2

5.3

5.4

5.5

Geen inhoudelijke wijziging.

Inhoudelijke uitwerking van om beter aan te geven wanneer inwoner
ondersteuning kan krijgen.

Inhoudelijke uitwerking van om beter aan te geven wanneer inwoner
ondersteuning kan krijgen.

Inhoudelijke uitwerking van om beter aan te geven wanneer inwoner
ondersteuning kan krijgen. Ondervangt problemen in de praktijk.

5.6

Het aantal kilometers dat kan worden gereisd met de
maatwerkvoorziening collectief vervoer wordt aan de hand van de
vervoersbehoefte van de cliënt vastgesteld en kent een maximale
hoogte van 1.500km per jaar of een evenredig gedeelte daarvan.

10.
10.1

Bijdrage in de kosten
Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor een
maatwerkvoorziening of pgb, zolang de cliënt van de
maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de periode
waarvoor het pgb wordt verstrekt.
Wmo-pas vervoer. Dit is een pas die toegang geeft tot de
maatwerkvoorziening vervoer. Hiervoor is een eigen bijdrage van
€ 5,- per maand van toepassing gedurende de looptijd van de
beschikking. Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van
de inning van de eigen bijdrage.

10.2 en
10.8

10.3 tot
en met
10.7 en
10.9 tot
en met
10.14.

Gewijzigd.
Maximering aantal kilometers in verband met beheersmaatregelen
vervoer.

Wijziging.
Invoering algemene bijdrage.

Geen inhoudelijke wijziging.

8 Z/21/393115 Subsidieaanvraag S.V. Gelders Eiland
1 1035616 Raadsvoorstel en raadsbesluit Subsidieaanvraag SV Gelders Eiland

*Z04EA649851*
Raadsvoorstel
Onderwerp
Zaaknummer
Documentnummer
Portefeuillehouder
Portefeuille
Behandelend ambtenaar/afdeling
Telefoon
E-mail

Subsidieaanvraag S.V. Gelders Eiland
Z/21/393115
INT/21/1035616
Nanne van Dellen
Sport/gemeentelijk vastgoed
P. Gesthuizen
5110
p.gesthuizen@zevenaar.nl

1. Samenvatting
S.V. Gelders Eiland is in 2017 ontstaan uit een fusie tussen voetbalverenigingen Aerdt en Carvium. In de
jaren voorafgaand aan de fusie is er al sprake geweest van een verkennende samenwerking bij zowel de
jeugd als de senioren. Teruglopende ledenaantallen, vergrijzing en een afnemend aanbod aan vrijwilligers
zijn de belangrijkste redenen geweest om te komen tot een fusie. Ook moet dit bijdragen aan het
terugdringen van kosten op het moment dat er op 1 sportpark gespeeld gaat worden.
De vereniging maakt nu al grotendeels gebruik van de voetbalaccommodatie in Aerdt.
Sinds 2017 praat de gemeente Rijnwaarden/Zevenaar met Sportvereniging Gelders Eiland over één
gezamenlijk sportpark op het Gelders Eiland en het sluiten van het voetbal complex in Herwen. Deze
gesprekken hebben geleid tot het voorstel om de accommodatie in Herwen te sluiten en de
accommodatie in Aerdt te moderniseren en aan te passen.
2. Raadsvoorstel
De raad wordt voorgesteld:
1. het éénmalige subsidiebedrag van € 113.084,- voor modernisering en aanpassing van
sportaccommodatie Aerdt en de ontruiming van sportpark Herwen beschikbaar te stellen en te
dekken uit de algemene reserve.
3. Waarom naar de raad
Het beschikbaar stellen en het toevoegen van middelen aan de algemene reserve en aanpassingen in de
meerjarenbegroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
Moderniseren en aanpassen accommodatie Aerdt en het sluiten van sportpark Herwen en het bereiken
van de daaruit voortkomende kostenbesparing.
5. Argumenten en alternatieven
Argumenten
1.1 Het aanhouden van een sportpark in Aerdt zowel in Herwen is onwenselijk en onnodig kostbaar
De gemeente is voorstander om uiteindelijk verenigingen zoveel mogelijk te concentreren op eén en
hetzelfde sportpark. Hoewel de fusie V.V. Carvium en S.V. Aerdt in 2017 heeft plaatsgevonden, maakt
de sportvereniging Gelders Eiland nog steeds gebruik van de twee sportparken. Door de sluiting van
het sportpark in Herwen zal de gemeente jaarlijks een bedrag van circa € 8.000,- aan
onderhoudskosten besparen.

1.2 S.V Gelders Eiland draagt zorg voor oplevering van sportpark Herwen
S.V. Gelders Eiland zal sportpark Herwen ontruimd en schoon aan de gemeente opleveren waarna er
overgegaan zal worden tot verkoop van de grond. Afspraken hierover zijn uit onderhandeld en
neergelegd in de gesloten samenwerkingsovereenkomst. (Z/21/393115/ INK/21/1057470)
Daarnaast gaat S.V. Gelders Eiland voor de ontmanteling van sportpark Herwen en het aanpassen en
moderniseren van de accommodatie in Aerdt een lening aan van € 50.000,- waarvoor borgstelling is
verleend door de Stichting Waarborgfonds Sport. (Z/21/393115/INK/21/1035948)
Alternatieven
De raad kan er voor kiezen om geen financiële middelen beschikbaar te stellen en te wachten tot de
eventuele latere centralisatie van sportvoorzieningen in het grondgebied van voormalig Rijnwaarden. Het
is echter niet de verwachting dat die centralisatie op korte termijn zal plaatsvinden. Bovendien is de
investering op basis van onder meer de aangevraagde subsidie in Aerdt beperkt, gelet op de opbrengsten
uit verkoop van het door de gemeente af te stoten sportpark Herwen en gelet op de verwachte besparing
op onderhoudskosten.
6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
Na afloop van de werkzaamheden verstrekt S.V. Gelders Eiland aan de gemeente een verslag en een
financiële verantwoording van de verrichte werkzaamheden.
7. Klimaat en duurzaamheid
Bij het moderniseren en aanpassen van de accommodatie in Aerdt zullen Ledverlichting en zonnepanelen
worden geplaatst om energiekosten te besparen.
8. Communicatie
Dit raadsvoorstel is met het bestuur van S.V. Gelders Eiland afgestemd. Zij zal door middel van bijgaande
brief worden geïnformeerd over de toekenning van de subsidie
9. Kosten, baten en dekking
In de begroting van 2021 is geen rekening gehouden met het verstrekken van een eenmalige subsidie aan
S.V. Gelders Eiland. Vanwege de nog lopende onderhandelingen was het nog niet mogelijk om deze
subsidie al aan te vragen via de Kadernota.
Voorgesteld wordt om een éénmalige subsidie beschikbaar te stellen van € 113.084,- en te dekken uit de
algemene reserve.
- Voor de verkoop van het perceel in Herwen zal de opbrengst naar verwachting € 73.373,- zijn. *
Er is geen boekwaarde van deze gronden aanwezig dus de verkoopopbrengst kan als “nettoopbrengst” worden beschouwd. Nadat de het perceel is verkocht zal de verkoopopbrengst terug
vloeien naar algemene reserve.
- Het resterende bedrag van € 39.711,- komt uit de algemene reserve.
- Hierbij moet worden opgemerkt dat, met het afstoten van sportaccommodatie Herwen, jaarlijks €
8000,- onderhoudskosten wordt bespaard.
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* In een brief van 3 juni 1997 is vastgelegd dat een derde een eerste recht van koop heeft ten aanzien van
het perceel tegen een vastgesteld bedrag.
10. Bijlagen
De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:
Volgorde Documentnummer
1.
2.
3.
4.
5.

Z/21/393115/INK/21/1035957
Z/21/393115/INK/21/1035948
Z/21/393115/INT/21/1035778
Z/21/393115/UIT/21/1036756
Z/21/393115/ INK/21/1057470

Naam
Subsidie aanvraag S.V. Gelders Eiland
Rapport borgstelling Stichting Waarborgfonds Sport
Brief grondtransactie 3 juni 1997
Brief besluit subsidie aanvraag subsidie S.V. Gelders Eiland
Samenwerkingsovereenkomst S.V. Gelders Eiland

Burgemeester en wethouders van Zevenaar
De secretaris
Danielle Jansen

zaaknummer Z/21/393115

De burgemeester
Lucien van Riswijk
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Onderwerp
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Subsidieaanvraag SV Gelders Eiland
Z/21/393115
INT/21/1035616

De raad van de gemeente Zevenaar;
overwegende;
dat door het sluiten van de accommodatie in Herwen SV Gelders Eiland haar activiteiten kan concentreren
op de accommodatie in Aerdt;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar;
gelet op artikel 108 lid 1 en 189 van de Gemeentewet;
besluit:
1. een éénmalige subsidiebedrag van € 113.084,- voor modernisering en aanpassing van
sportaccommodatie Aerdt en de ontruiming van sportpark Herwen beschikbaar te stellen en te
dekken uit de algemene reserve.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 22 december 2021.
De griffier
W. van der Vlies

zaaknummer Z/21/393115

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk
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1 1035957 Bijlage1 Subsidieaanvraag Gelders Eiland

LOONBEDRIJF SLOOT BV AERDT

Geachte heren van Dellen en Fillius,
Bij deze ontvangt U van ons de subsidie aanvraag
.
•

•

Wat willen we realiseren in Aerdt?
o Opruimen verhard handbal veld en beachvolleybal veld
o Realiseren vergroot trainingsveld
o Led verlichting op trainingsveld
o Zonnepanelen op kleedkamer ¾ om energiekosten te besparen
o Opruimen sportpark Herwen
Waarom weg uit Herwen?
o Te hoge kosten
o Fusie van 2 verenigingen die op 2 locaties trainen resulteert niet in een goed club
gevoel, concentratie in Aerdt zal dit bewerkstelligen
o Minder vrijwilligers nodig

Het voorstel om sportpark Herwen te sluiten en een aanvullend half trainingsveld te
realiseren ziet er nu als volgt uit:

LOONBEDRIJF SLOOT BV AERDT

Het bedrag van Euro 126.516,- is onderbouwd met de bijgevoegde detail begroting.
Het bedrag onvoorzien is opgenomen omdat de offertes 1 jaar oud zijn.
1. SV Gelders Eiland zal de huur van het sportpark voor 1 juli 2021 opzeggen,
De opbrengsten van de verkoop van de grond worden nadat de transactie bij
de Notaris gepasseerd is 1 op 1 door betaald aan S.V. Gelders Eiland.
2. S.V. Gelders Eiland zal zorg dragen dat het complex schoon word opgeleverd
aan de gemeente, inclusief schone grondverklaring. We hebben met de
aspirant koper ter plaatste overleg gehad hierover hoe het opgeleverd moet
worden.
3. S.V. Gelders Eiland zal per seizoen 2021/2022 identieke
onderhoudsvoorwaarden en conditie’s aanvaarden als RKPSC en Rijnland.
Wij willen deze afspraken schriftelijk vastleggen, gaarne ontvangen we een
voorstel voor 1 juli 2021.
In totaal vragen wij om een subsidie van Euro 113.084,-.

LOONBEDRIJF SLOOT BV AERDT

De besluiten om Sportpark Herwen te sluiten en in Aerdt het trainingveld uit te
breiden is op de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur SV Gelders Eiland.

1 1035948 Bijlage 2 Rapport Borgstelling stichting waarborgfonds Sport

SV Gelders Eiland
Rapport Borgstelling

Projectnummer:

2021 058

Project:

Aanpassingen sportpark

Datum:

april 2021

Adviseur:

Stefan de Wit

Telefoon:

06-53568483

E-mail:

s.dewit@sws.nl

Website:

www.sws.nl
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Werkwijze SWS en disclaimer
Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is een onafhankelijke stichting die actief is in heel Nederland. SWS is in 1980
opgericht op initiatief van het Ministerie van VWS, NOC*NSF en De Lotto nadat eind jaren '70 werd geconstateerd dat
sportverenigingen steeds meer moeite hadden om voor de aanleg, bouw, renovatie of verduurzaming van de
accommodatie een bancaire lening te krijgen.
Het belangrijkste doel van SWS is het stimuleren van het bezit van kwalitatief goede accommodaties voor
sportorganisaties. SWS doet dit door borgstellingen te verstrekken aan banken.
Dit Rapport Borgstelling geeft inzage in de uitgangspunten op basis waarvan SWS de financiële haalbaarheid van
de investering- en financieringsplannen van de sportorganisatie die een borgstelling heeft aangevraagd heeft
beoordeeld. De door aanvrager beschikbaar gestelde informatie is door SWS aangevuld en
verwerkt tot dit rapport. Naast openbare bronnen maakt SWS hierbij gebruik van de kennis en informatie uit de
jaarstukken die jaarlijks worden ontvangen van meer dan 1.400 sportorganisaties uit ruim 30 verschillende
sportdisciplines. Ondanks dat dit met de grootste zorgvuldigheid is gedaan wil SWS benadrukken dat aan dit rapport
geen rechten kunnen worden ontleend. Dat geldt in het bijzonder voor de juridische en fiscale aspecten die in het
rapport worden benoemd. SWS adviseert in alle gevallen aan de betreffende sportorganisatie of andere
belanghebbenden om zelf onderzoek te (laten) doen en de eigen specifieke situatie te laten toetsen door
deskundigen zoals bijvoorbeeld een jurist, accountant en/of fiscalist.
SWS aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van enige onjuistheid of
onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords)van de informatie opgenomen in dit rapport. Noch SWS, noch
diens staf of medewerkers zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende en/of gevolgschade, dan wel indirecte schade.
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Naam

SV Gelders Eiland

Gemeente

Zevenaar

Opgericht d.d.

te Aerdt op 15 juli 2017

Nummer KvK

Dossiernr 69217785

Website

www.svgelderseiland.nl

Secretaris

Dhr F. Boschman

Adres

Pannerdense Waard 21

Woonplaats

6911 KJ Pannerden

Telefoon

06-53819303

E-mail

frankboschman@boschman.nl

Penningmeester

Dhr K. Blij

E-mail

keesdblij@gmail.nl

Voorzitter

Dhr C. Bouwman

E-mail

carlo.bouwman@upcmail.nl

Toekenningbesluit
Bovengenoemde aanvrager heeft bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een aanvraag ingediend om in aanmerking
te komen voor een borgstelling. Deze borgstelling biedt de nader aan te wijzen kredietverstrekker de zekerheid
van betaling van de aflossing die aanvrager verschuldigd is in verband met de nieuw aan te trekken lening.
Type investering:

Aanpassingen sportpark

Hoofdsom lening:

50.000 euro

Toegekende borgstelling:

(100%)

Looptijd borgstelling:

50.000 euro
15 jaar

Jaarlijkse afbouw:

3.333 euro

Voordat de borgstelling definitief aan de bank wordt verstrekt moet er zijn aangetoond dat aan de volgende
opschortende voorwaarden is voldaan:
1

De benodigde vergunningen moeten zijn verleend.

2

De gemeentelijke bijdrage van in totaal 113.084 euro dient definitief te zijn toegekend.

3

Aanvrager dient een positieve-/negatieve hypotheekverklaring af te geven ten behoeve van SWS.

C

Partners

Stichting BNG Duurzaamheidsfonds

Gemeente Zevenaar

Contactpersoon

Dhr P. Scholten

Dhr B. Filius

Adres

Postbus 40

Postbus 10

PC/Plaats

3800 AA Amersfoort

6900 AA Zevenaar

Telefoon

06-40 09 4798

0316-595272

E-mail

p.scholten@svn.nl

b.filius@zevenaar.nl
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Informatie over de aanvrager
De in 2017 opgerichte Sportvereniging Gelders Eiland is afkomstig uit Aerdt, een dorp in de gemeente Zevenaar.
De vereniging is ontstaan na een fusie tussen SV Aerdt (opgericht in 1946) en SV Carvium (opgericht in 1938) dat
afkomstig is uit het naast Aerdt gelegen Herwen.
In de jaren voorafgaand aan de fusie is er al sprake geweest van een verkennende samenwerking bij zowel de jeugd
als de senioren. Teruglopende ledenaantallen, vergrijzing van het marktgebied en een afnemend aanbod van
vrijwilligers zijn belangrijke redenen geweest om te komen tot deze fusie. Ook moet dit bijdragen aan het terugdringen
van kosten op het moment dat er op 1 sportpark gespeeld gaat worden.
SV Gelders Eiland beschikt naast een afdeling voetbal ook over een afdeling tennis.
Leden van de vereniging hebben de mogelijkheid om zowel op recreatief als prestatief niveau te sporten.
Het 1ste elftal van de vereniging komt in het seizoen 2020/2021 uit in de 5e klasse van het zondagvoetbal.
Daarnaast komen er 2 seniorenteams uit in competitieverband. Voor de jeugd is er een samenwerking met
SC Rijnland,
Veel taken binnen de vereniging worden uitgevoerd door de circa 40 vrijwilligers die binnen de club op verschillende
terreinen actief zijn.

E

Accommodatie van de aanvrager
Daar waar tot nu toe gebruik werd gemaakt van de sportparken van beide voormalige verenigingen, is ervoor
gekozen om nu gezamenlijk gebruik te gaan maken van het "Toon van Uden Sportpark", de voormalige thuishaven
van SV Aerdt.

Bron: https://www.google.nl/maps/place/Sportvereniging+Aerdt/

Op het sportpark heeft de vereniging de beschikking over 1 natuurgrasveld, een half trainingsveld, 2 tennisbanen en
1 minibaan, een beachvolleybalveld en een verhard hand-/basketbalveld. Omdat deze laatste 2 velden nauwelijks
worden gebruikt is het de wens van de vereniging om hier een trainingsveld aan te leggen nu de locatie van
Carvium hier niet langer voor kan worden gebruikt.
De tennisbanen zijn in 2003 aangelegd. Dit betreft zandkunstgrasbanen waarvan de toplaag naar verwachting van
de vereniging nog 5 tot 7 jaar meegaat. In 2020 zijn de banen voor het laatst gekeurd. Hieruit kwamen geen
bijzonderheden naar voren.
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Foto links het clubhuis met de tribune naast het wedstrijdveld. Foto rechts de tennisbanen met op de voorgrond
de minibaan.
F

Over de gebruikers van de accommodatie
Het ledenaantal van de vereniging is in de afgelopen jaren licht gedaald. Telde de vereniging in 2018/2019 nog
345 leden, in 2019/2020 waren dit er 336 en in 2020/2021 zijn dit er 335. Dat is inclusief de tennissende leden.
Een voetbalvereniging in Nederland had in 2020 gemiddeld 473 spelende leden. SV Gelders Eiland is dan ook te
typeren als een vereniging van relatief kleine omvang.
Soort leden

aanwezige

bijdrage

totaal

begroting

bijdrage

totaal

leden

per lid

2020/2021

leden

per lid

2021/2022

pupillen

10

131

1.310

10

131

1.310

junioren

17

147

2.499

17

147

2.499

senioren

55

160

8.800

55

160

8.800

donateurs

90

25

2.250

90

25

2.250

kaderleden

106

30

3.180

106

30

3.180

tennisleden

46

130

5.980

46

130

5.980

kaderleden

11

30

330

11

30

330

24.349

335

Totalen

335

24.349

De contributies zijn vastgesteld in de ALV van de vereniging.
Voor voetbal in het algemeen geldt dat de contributie per vereniging sterk kan verschillen. Uit de 'contributiemonitor
2019/2020' uitgevoerd door het Mulier Instituut komt een gemiddelde contributie voor senioren van 199 euro,
148 euro voor junioren en 121 euro voor pupillen.
Uit dit onderzoek komt tevens naar voren dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende provincies. Voor de
provincie waar SV Gelders Eiland deel van uitmaakt geldt een gemiddelde contributie van 207 euro voor senioren
en 153 euro voor de jeugd.
De contributie van SV Gelders Eiland ligt daarmee lager dan het gemiddelde.
In vergelijking tot verenigingen in de directe omgeving is de contributie eveneens lager.
Ontwikkelingen op landelijk niveau
Per 30 juni 2020 telt de KNVB 1.179.933 leden (veldvoetbal). Ten opzichte van het jaar ervoor betekent dit een
daling van 1,4%. Daarbij is er een verschil tussen het jongens/mannen voetbal en het aantal meisjes/vrouwen dat
lid is. Het totaal aantal jongens/mannen dat lid is ligt met 1.014.076 lager (-/- 1,8%) dan per 30 juni 2019.
Het aantal meisjes/vrouwen is juist met 0,9% toegenomen tot 162.471 leden.
Bij de jongens is in iedere leeftijdscategorie het aantal leden afgenomen. Deze daling was het grootst voor de
categorie Onder 7 (-/- 8,5%). Het aantal senioren bij de mannen bleef gelijk. Bij de meisjes zijn er leeftijdscategorieën
met een stijging en met een daling. Het aantal senioren is bij de dames toegenomen met 3,4%.
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% wijziging 2019/2020 t.o.v. 2014/2015
categorie

heren

dames

O-7

-26,60%

-8,68%

O-9

-12,88%

14,11%

O-11

-12,88%

9,64%

O-13

-16,04%

-2,71%

O-15

-13,65%

-4,34%

O-17

-3,23%

8,68%

O-19

7,75%

18,59%

senioren

-0,16%

22,76%

totaal

-5,85%

11,21%

Voor het 4e jaar op rij is er sprake van een daling van het aantal leden. Ten opzichte van 5 jaar geleden is er bij de
jongens/heren zelfs sprake van een daling van bijna 6%. Zorgwekkend daarbij is dat het aantal leden in de categorie
Onder 7 met bijna 27% is afgenomen. Met minder aanwas van jongste jeugd ligt het in de lijn der verwachting dat
de daling de komende jaren doorzet. Wel hebben de relatief nieuwe voetbalvormen zoals het 35+ en het 45+ voetbal
er voor gezorgd dat leden langer voor de club behouden blijven. Bij de meisjes/dames is er sprake van een stijging
van 11% in de laatste 5 jaar. Deze stijging is vooral zichtbaar bij de oudste jeugd en de senioren.
Het effect van de Coronamaatregelen waar de clubs in 2020 mee te maken kregen is nog niet zichtbaar in
bovenstaande aantallen. Na afloop van het huidig seizoen moet blijken in hoeverre dit heeft geleid tot extra
opzeggingen en/of een lager aantal nieuwe aanmeldingen als gevolg van o.a. het stilleggen van de competities.
De landelijke ontwikkelingen op het gebied van tennis zijn, gelet op de geringe omvang van de afdeling tennis,
in dit rapport verder niet inzichtelijk gemaakt.
Verwachting ledenontwikkeling
Volgens opgave van de vereniging is het ledenbestand de afgelopen jaren vrij stabiel. Ook zijn er voldoende
vrijwilligers om de verschillende commissies te bemannen.
In de dorpen Aerdt en Herwen worden in de komende jaren circa 50 nieuwe woningen gebouwd. De vereniging
verwacht dat dit zal bijdragen aan het op peil houden van het aantal leden. Kansen zijn er met name in het 35+-voetbal
waar veel vraag naar is. Op de lange termijn verwacht de vereniging dat er een verdere concentratie van sportparken en
buitensportverenigingen zal plaatsvinden.
Voetbalaccommodaties in Nederland
Nederland kent een hecht netwerk van voetbalaccommodaties. De dichtstbijzijnde voetbalaccommodatie is gemiddeld
genomen te vinden op een afstand van 1,6km. Daarbij lijkt er weinig onderscheid tussen stedelijke gebieden en
niet-stedelijke gebieden. Ook de gemeentegrootte en/of de sociale status van de wijk is hier nauwelijks op van invloed.
(bron: Mulier Instituut Brancherapport Sportaccommodaties in Nederland)
Voetballers zijn niet altijd lid van de dichtstbijzijnde voetbalvereniging. De afstand die gemiddeld genomen wordt
overbrugd ligt rond de 2,5km en is het grootst in zeer stedelijke gebieden (circa 4 km). Reden hiervoor zit o.a. in
de grotere diversiteit aan verenigingen waardoor ook andere factoren meespelen om lid te worden (grootte van de
vereniging, faciliteiten, sociale binding etc). Ook geldt dat de gemiddelde reisafstand toeneemt naarmate voetballers
ouder worden. Bij de jongste jeugd heeft de dichtstbijzijnde vereniging meestal de voorkeur.
Marktgebied
Voor SV Gelders Eiland geldt dat circa 70% van de leden afkomstig is uit Aerdt of Herwen. De overige leden
komen uit één van de omliggende dorpen.
Dit betreft een gebied met in totaal circa 2.000 inwoners.
Voor de gemeente Zevenaar als geheel geldt dat er voor de periode tot 2050 een lichte daling van het aantal
inwoners wordt verwacht. (bron: CBS)
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Per leeftijdscategorie is er sprake van grote verschillen. Zo neemt de groep 0 tot 20 jarigen af met circa 6%,
is de daling het grootst in de leeftijdscategorie 20 tot 65 jaar, namelijk 10%, terwijl de groep 65+ juist met 17%
lijkt toe te nemen.

Ook anno 2021 ligt het percentage 65+-ers in Aerdt en Herwen en de rest van de gemeente Zevenaar al hoger dan
gemiddeld in Nederland. In vergelijking tot de rest van de gemeente Zevenaar valt in Aerdt en Herwen op dat het
percentage 45 tot 65-jarigen hoger ligt. Het percentage 0 tot 15-jarigen blijft juist achter.
Gelet op de verwachte demografische ontwikkelingen is het van belang om de aanwas die er is van jongste jeugd
goed te faciliteren. Volgens opgave van de vereniging laat de praktijk dit ook zien nu er een samenwerking is met
SC Rijnland en de jongste jeugd dus niet naar andere delen van Zevenaar hoeft om te kunnen voetballen.
Ook zal de vereniging moeten inspelen op de ouder wordende bevolking door met een passend aanbod te komen.
Dat kan ertoe bijdragen dat leden langer (actief) aan de club verbonden blijven.
Binnen de gemeente is er concurrentie van andere sportaanbieders waaronder 8 voetbalverenigingen. SV Gelders
Eiland staat open voor verdere samenwerking met andere voetbalverenigingen en ander type verenigingen wanneer
deze elkaar kunnen versterken.
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G

Eigendom grond en medewerking gemeente

1

De grond onder het sportpark kent verschillende eigenaren. De grond onder het huidige speelveld is eigendom van
de Protestante Gemeente te Rijnwaarden. De vereniging heeft met de kerk een pachtovereenkomst afgesloten.
Met de R.K. Kerk van de Heilige Andreas is een huurovereenkomst afgesloten voor het gebruik van de overige gronden.

2

De grond onder het voormalige sportpark in Herwen wordt verkocht. De vereniging heeft de gemeente verzocht de
opbrengst als bijdrage in te brengen voor de plannen in Aerdt. De vereniging zal zorgdragen voor een correcte
oplevering van het te verlaten complex. Als opschortende voorwaarde wordt opgenomen dat de opbrengst van 66.035
euro definitief wordt toegekend aan SV Gelders Eiland.

3

Daarnaast wordt de gemeente om een eenmalige bijdrage van 47.049 euro gevraagd. Volgens opgave van de
vereniging staat hier een kostenbesparing voor de gemeente tegenover nu o.a. het onderhoud op het complex in
Herwen komt te vervallen en deze werkzaamheden niet tegen een kostendekkende vergoeding worden uitgevoerd.
Als opschortende voorwaarde voor het verstrekken van de borgstelling wordt opgenomen dat deze bijdrage
definitief wordt toegekend.

4

De nieuw bancaire lening voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een volledige borging
door SWS. Een aanvullende gemeentegarantie is voor dit project niet nodig. Wanneer in de toekomst opnieuw een
borgstelling wordt aangevraagd bij SWS kan als opschortende voorwaarde worden opgenomen dat ook de gemeente
een passende garantie verstrekt.

5

Als opschortende voorwaarde voor het verstrekken van de borgstelling wordt opgenomen dat een eventueel
benodigde omgevingsvergunning definitief is toegekend.

H Projectbeschrijving
Nu de fusievereniging volledig op één locatie wil gaan spelen zal deze moeten worden aangepast.
Zo wordt er geïnvesteerd in de aanleg van een nieuw trainingsveld, wordt het (asbest)dak van de kleedkamers
vervangen en wordt de tribune opgeknapt. Ook worden er zonnepanelen geplaatst en komt er LED-veldverlichting.
De ALV moet nog instemmen met deze investering en de wijze waarop dit zal moeten worden gefinancierd.
De uitvoering wenst men te starten in juli 2021 waarna het volgens de huidige planning voor het eind van 2021
moet zijn afgerond.
Investeringen

Financieringsplan

Diversen o.a. zonnep. en LED
Vervangen dak kleedk

126.516
12.500

Eigen liquiditeiten

24.200

Verrekenbare omzetbelasting

-

Opknappen tribune

7.500

Zelfwerkzaamheid

-

Onvoorzien en afronding

8.264

Subsidie gemeente

47.049

Opbrengst grond gemeente

66.035

Te lenen bedrag

50.000

Subtotaal
Omzetbelasting

154.780
21%

Totaal

32.504
187.284

Totaal

187.284

Toelichting
1

De vereniging beschikt over offertes die de investeringen voldoende onderbouwen.

2

De liquiditeiten voor de eigen inbreng zijn aanwezig. Na voltooiing van de werkzaamheden houdt de aanvrager
een bedrag beschikbaar van circa 42.000 euro. Dit is bestemd als financiële buffer voor onverhoopte tegenvallers.

3

De btw kan niet worden verrekend.

4

Met zelfwerkzaamheid is in de offerte al rekening gehouden.

5

De bijdragen afkomstig van de gemeente moeten nog definitief worden toegekend. Dat betreft zowel de subsidie als
de opbrengst van de grond.

6

De vereniging doet een beroep op de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA).
Subsidiabele activiteiten komen in aanmerking voor een subsidie van 20% van de kosten. Daarnaast komt een
deel van de investeringen in aanmerking voor een aanvullende subsidie van 10% van de kosten in verband met
investeringen in maatregelen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking.
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Vervolg toelichting
Deze subsidie moet nog worden aangevraagd. In het financieringsplan is hier veiligheidshalve geen rekening mee
gehouden.
7

Van de totale investering wordt 27% bancair geleend.

I

Sporttechnische eisen
Om de kwaliteit en veiligheid van sportvloeren en sportaccommodaties in Nederland te borgen zijn er ten behoeve
van de georganiseerde sport materiaaltechnische, constructie en sporttechnische eisen opgesteld waaraan de
sportaccommodatie dient te voldoen.
De minimale hiervoor geldende eisen zijn vastgelegd in normen die door NOC*NSF zijn opgesteld of omschreven
tot richtlijnen of reglementseisen vanuit de sportbonden.
SWS stelt als voorwaarde dat de investering zoals die wordt gedaan door aanvrager is getoetst aan deze eisen en
hieraan voldoet. Middels ondertekening van het aanvraagformulier heeft aanvrager schriftelijk verklaard dat aan deze
eisen wordt voldaan.

J

Financieringen SV Gelders Eiland

Hoofdsom

Schuldrest

Aflossing

Rente

Schuldrest

startjaar

30-jun-21

2021/2022

2021/2022

30-jun-22

50.000

1

BNG-D, 2021, 15 jr, lineair, 1,95%

50.000

3.333

975

46.667

2

Gemeente, 2003, 18 jr, ann, 3,98%

111.165

-

-

-

-

Totaal langlopende leningen

161.165

50.000

3.333

975

46.667

De nieuwe lening komt in aanmerking voor een 100% borgstelling van SWS. Als opschortende voorwaarde voor het
verstrekken van een borgstelling wordt opgenomen dat de vereniging een positieve-/negatieve hypotheek
Voor de nieuwe lening geldt dat de gemeente eveneens een garantie verstrekt en dat een positieve-/negatieve
hypotheekverklaring wordt afgegeven ten gunste van SWS.
Lening 2 is destijds aangegaan voor de investering in de tennisbanen. De lening is eind 2020 volledig afgelost.
K Impact Coronamaatregelen op financiële situatie
De sportverenigingen in Nederland zijn in 2020 geconfronteerd met maatregelen die moesten bijdragen aan het
inperken van de verspreiding van het Coronavirus. Na volledige sluiting van de sportaccommodaties in de periode
maart t/m juni 2020, volgde in de zomer een openstelling met inachtneming van enkele verscherpende maatregelen.
Per 29 september 2020 werd geen publiek meer toegestaan bij sportwedstrijden en moesten de sportkantines de
deuren sluiten. Half oktober werden de maatregelen verder verscherpt door amateursportwedstrijden niet meer toe te
staan, volwassenen in groepjes van maximaal 4 personen op anderhalve meter mochten sporten en in binnenruimtes
maximaal 30 personen mochten sporten.
De regels zijn per 15 december 2020 verder aangescherpt. Sporten in een binnenruimte is niet toegestaan.
Buiten kan onder voorwaarden wel gesport worden. Tot en met 2 maart 2021 mocht iedereen vanaf 18 jaar alleen
sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan twee personen.
Wedstrijden zijn niet toegestaan, kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten. Per 3 maart is die grens
verhoogd naar 26 jaar.
Dat betekent dat voor de 18- tot en met 26-jarigen de zelfde uitzondering geldt als die voor kinderen en jongeren
tot 18 jaar. Buitensporten is voor hen toegestaan in teamverband zonder inachtneming van de anderhalve meter.
Er wordt geen competitie gespeeld. Voor sommige topsportcompetities is eveneens een uitzondering van toepassing.
De onzekerheid die er wereldwijd is over hoe lang de pandemie nog aanhoudt, zorgt er ook voor dat niet gezegd kan
worden hoe de sportsector uit de Coronacrisis zal komen.
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Clubs hebben van diverse steunmaatregelen gebruik kunnen maken om de financiële schade zoveel mogelijk te
compenseren. Uit de jaarstukken die SWS heeft ontvangen van verenigingen die het boekjaar 2019/2020 hebben
afgesloten blijkt dat dit bij circa 50% van de clubs er aan heeft bijgedragen dat zij een beter resultaat hebben
gehaald dan over het voorgaande boekjaar 2018/2019.
Bij deze clubs lijkt de omzetderving zich vooral toe te spitsen op het gemis aan kantineomzet. Deze is gemiddeld
genomen circa 40% lager dan in het vorige jaar.
Uit de cijfers over 2020 van de verenigingen met een kalenderjaar als boekjaar en de cijfers 2020/2021 van de
overige sportverenigingen, zal moeten blijken wat de financiële gevolgen zijn geweest van de 'tweede golf' en de
maatregelen die daarna in werking zijn getreden.
Kijkend naar de specifieke situatie van SV Gelders Eiland dan sluit dit aan bij het landelijke beeld.
Het resultaat is in 2019/2020 lager uitgevallen dan in het voorgaande boekjaar. Dit komt vooral door de lagere
kantineomzet. Deze is met 56% teruggevallen. Voor 2020/2021 zullen de inkomsten nog lager uitvallen.
De 'Covid-subsidies' die worden ontvangen zijn niet voldoende om dit volledig te compenseren.
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Balans

30-jun-18

30-jun-19

30-jun-20

Vaste activa
Tennisvelden en muur

9.825

4.799

1.480

Kleedkamers

-

-

-

Verlichting

-

-

-

Inventaris

-

-

-

Diversen

-

9.825

-

4.799

-

1.480

Vlottende activa
Debiteuren

6.839

8.406

9.814

Voorraden

1.551

3.962

2.893

Diversen

2.027

10.417

15.236

27.604

5.456

18.163

Liquide activa

64.095

54.914

54.813

TOTAAL ACTIVA

84.337

87.317

74.456

Langlopende schulden
Banklening
Lening gemeente

9.825

9.825

4.799

4.799

1.480

11.093

6.019

1.480

Kortlopende schulden
Crediteuren

3.942

Diversen

4.471

5.137
8.413

5.956

56
6.075

Eigen vermogen
Reserves/voorzieningen
Eigen vermogen

64.119
1.980

TOTAAL PASSIVA

65.020
66.099

6.405

84.337

63.516
71.425

3.385

87.317

66.901
74.456

Liquiditeit
Vlottende activa

10.417

Liquide activa

64.095

27.604
74.512

54.914

18.163
82.518

54.813

72.976

Kortlopende passiva

8.413

11.093

6.075

Saldo einde boekjaar

66.099

71.425

66.901

8.079

1.980

6.405

Vermogen
Eind voorgaand boekjaar
Resultaat lopend boekjaar

6.099-

4.425

3.021-

Reserves/voorzieningen

64.119

65.020

63.516

Saldo einde boekjaar

66.099

71.425

66.901

Toelichting financiële positie
1

De reserves/voorzieningen bestaan uit de 'inbreng' van SV Carcium en de rekening courant verhoudingen met de
afdelingen voetbal en tennis. De opstallen zijn afgeschreven. De waarde wordt voor de OZB-heffingen geschat op
524.000 euro. De vermogenspositie inclusief de reserves/voorzieningen wordt als redelijk beoordeeld.

2

De liquiditeitspositie is voldoende voor de eigen inbreng. De liquiditeitspositie kwalificeert als redelijk.

3

De resultaten zijn de afgelopen jaren wisselend geweest.

4

De vereniging denkt, op basis van de werkelijke lasten in voorgaande jaren, aanzienlijk te kunnen besparen op de
kosten nu de activiteiten op één sportpark worden geconcentreerd.
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2017/2018

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

350

269

132

-

975

910

4.650

5.026

3.319

-

3.333

3.333

-

-

-

-

-

-

5.000

5.295

3.451

-

4.308

4.243

Reservering
Kapitaallasten

2018/2019

De rentelasten sluiten aan bij het financieringsoverzicht op pagina 9. SWS heeft de afschrijvingen toegevoegd.
Huur velden
Energie

3.645

3.533

3.185

3.533

3.000

3.200

13.942

14.084

15.425

11.200

9.200

9.200

Belastingen en heffingen

1.094

2.804

2.501

1.750

1.750

1.750

Onderhoud velden

8.211

6.263

8.814

6.263

5.000

5.000

Onderhoud opstallen

6.947

10.402

1.801

5.200

5.200

5.200

Schoonmaakkosten

1.130

1.274

1.524

1.300

1.300

1.300

725

991

945

500

500

500

Afvalkosten
Overige huisvestingslasten
Huisvestingslasten

1.825

-

-

-

-

-

37.519

39.351

34.195

29.746

25.950

26.150

De lager begrote lasten zijn het gevolg van het 'afstoten' van het sportpark in Herwen. Uit de kostenoverzichten van de
afgelopen jaren blijkt dat dit leidt tot een besparing van ruim 9.500 euro per jaar. In de begroting is nog geen rekening
gehouden met de besparing aan energielasten door het gebruik van LED-verlichting en het plaatsen van
zonnepanelen. De huisvestingslasten lijken dan ook voldoende te zijn begroot.
Afdracht KNVB

3.286

4.008

3.548

3.000

4.200

4.300

Kantoor-/bestuurskosten

1.679

1.400

1.296

250

1.500

1.500

Telefoon/internet/tv

2.106

1.932

1.552

800

950

950

579

733

523

750

750

750

2.718

3.039

2.686

2.000

2.000

2.000

848

1.132

-

1.500

1.600

1.600

6.075

3.167

3.185

3.200

3.500

3.500

17.291

15.411

12.790

11.500

14.500

14.600

Bumarechten
Verzekeringen
Vrijwilligers
Diverse lasten
Algemene lasten

De algemene lasten zijn adequaat begroot.
Medisch

2.356

1.806

1.695

800

2.000

2.000

Kleding

9.348

365

884

365

1.500

1.500

Wedstrijdkosten

4.444

2.834

2.603

1.400

3.000

3.000

Rijnland jeugd

950

1.100

945

1.100

1.300

1.500

Overige verenigingskosten

117

-

-

-

1.150

650

17.215

6.105

6.127

3.665

8.950

8.650

Activiteiten

In 2020/2021 vielen deze kosten aanzienlijk lager uit nu de competitie gedurende grote delen van het jaar heeft
stilgelegen als gevolg van de Coronamaatregelen.
Bankkosten

533

682

666

350

350

350

Overige lasten

533

682

666

350

350

350

77.558

66.844

57.228

45.261

54.058

53.993

Totale lasten
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2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

Contributie

22.221

22.850

21.432

23.000

23.000

23.000

Ledenbijdragen

22.221

22.850

21.432

23.000

23.000

23.000

De contributieopbrengst wordt uitgebreid toegelicht op pagina 5. De begroting sluit hier op aan en lijkt realistisch
van opzet.
Kantine inkomsten

50.424

49.767

22.029

9.800

50.000

50.000

Inkopen kantine

21.514

20.281

11.230

4.650

20.300

20.300

Vergoeding vrijwilligers

1.925

358

143

150

500

500

Overige kosten kantine

-

-

-

-

-

-

26.985

29.128

10.657

5.000

29.200

29.200

Brutowinst kantine
BW in procenten

57%

59%

49%

53%

59%

59%

De exploitatie van de bar wordt in eigen beheer gevoerd. De Coronamaatregelen hebben geleid tot een 56% lagere
omzet in 2019/2020 dan in het voorgaande jaar. Voor 2020/2021 geldt dat de omzet gelet op de aanhoudende
maatregelen nog lager zal uitvallen. In de begroting is hiermee rekening gehouden.
De begrote brutowinst voor 2021/2022 en 2022/2023 lijkt voldoende haalbaar op het moment dat de activiteiten weer
op reguliere basis mogen worden opgestart.
Sponsoring
Reclameborden/website
Entreegeld
Bijdragen van derden

11.478

9.761

6.705

1.500

7.700

7.700

4.867

6.108

6.733

5.000

5.000

5.000

740

780

450

100

750

750

17.085

16.649

13.889

6.600

13.450

13.450

De sponsorinkomsten voor 2020/2021 zijn conservatief begroot. Volgens opgave van de vereniging zijn de sponsoren
de club trouw gebleven in deze Coronaperiode. De voor de komende jaren begrote inkomsten lijken dan ook
voldoende haalbaar.
Loterijen e.d.

-

1.275

2.853

1.200

1.200

1.200

Ledenactiviteiten

-

1.275

2.853

1.200

1.200

1.200

COVID-19 compensatie

-

-

4.667

6.833

-

-

Overige

5.169

1.368

709

1.400

1.400

1.400

Overige inkomsten

5.169

1.368

5.377

8.233

1.400

1.400

In 2019/2020 en 2020/2021 heeft de vereniging een beroep kunnen doen op de compensatieregelingen Covid-19.
Totale inkomsten

71.460

71.269

54.209

44.033

68.250

68.250

Totale lasten

77.558

66.844

57.228

45.261

54.058

53.993

14.192

14.257

3.333

3.333

Resultaat
Afschrijvingen
Reservering
Cash flow
Aflossingen

6.098-

4.425

3.019-

4.650

5.026

3.319

-

-

1.448-

-

9.451

300

5.060

5.026

-

-

17.525

17.590

3.319

1.480

3.333

3.333

-

-

-

-

-

-

-

14.192

14.257

-

-

Mutatie reserves/voorziening

-

901

1.504-

5.326

4.523-

6.508-

1.228-

Investeringen
Overschot

1.228-

2.708-

1 1035778 Bijlage 3 Brief eerste recht van koop 3 juni 1997

1 1036756 Bijlage 4 Brief besluit subsidie aanvraag subsidie S.V. Gelders Eiland

Sportvereniging Gelders Eiland
De heer Blij
Schoolstraat 4
6913AD AERDT

datum
zaaknummer
Z/21/393115/UIT/21/1036756
onderwerp
Subsidie aanvraag S.V. Gelders Eiland
contactpersoon Piet Gesthuizen
Beste heer Blij ,
Op 31 mei 2021 heeft S.V. Gelders eiland een subsidie aanvraag gedaan voor een bedrag van € 113.084,voor verbetering van de accommodatie in Aerdt. In deze brief leest u wat de hoogte is van de financiële
middelen en op welke wijze dit uitbetaald wordt
Besluit
Op woensdag 22 december 2021 heeft de gemeenteraad van Zevenaar besloten om een éénmalig bedrag
beschikbaar te stellen aan SV Gelders Eiland het moderniseren en aanpassen accommodatie Aerdt.
U ontvangt hiervoor een bedrag van € 113.084, -.
Dit bedrag maken wij binnen 30 dagen over op uw rekeningnummer NL60RABO0384820867 t.n.v.
Sportvereniging Gelders Eiland onder vermelding Subsidie verbetering sportaccommodatie.
Samenwerkingsovereenkomst
In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat de vereniging zorgt voor ontmanteling van het
terrein, verwijdering van de opstallen, hekwerken, verlichting, kabels, leidingen en drainage inclusief
schone grondverklaring.
Eventuele kosten in verband met deze werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd zijn voor rekening van de
vereniging en zullen in mindering gebracht worden op de subsidie.
Verantwoording
Na afloop van de werkzaamheden verstrekt SV Gelders Eiland een verslag van de verrichte
werkzaamheden en een overzicht van de financiële verantwoording. Als blijkt dat de afspraken in de
samenwerkingsovereenkomst niet of niet volledig zijn nagekomen of dat het bedrag niet of niet volledig is
benut, dan kan dat, gezien de doelstelling van deze subsidie, reden geven om de subsidie op een lager
bedrag vast te stellen en het meerdere terug te vorderen.
Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Neem dan eerst telefonisch contact op met de persoon die in het
besluit staat vermeld. Door er samen naar te kijken is het indienen van een bezwaarschrift misschien niet
meer nodig. Wilt u toch bezwaar maken, dan kunt u dit schriftelijk doen bij Burgemeester en wethouders
van Zevenaar, Postbus 10, 6900 AA Zevenaar. In het bezwaarschrift zet u uw naam en adres, de

dagtekening, het kenmerk van het besluit of een omschrijving van het besluit en de reden waarom u
bezwaar maakt. Vergeet het bezwaarschrift niet te ondertekenen!
Tevens kunt u een bezwaar digitaal indienen via de website van de gemeente. U heeft daarvoor een DigiD
inlogcode (particulieren) of eHerkenning (ondernemers) nodig. Zorg ervoor dat u uw bezwaarschrift
indient binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaar
niet meer in behandeling mogen nemen. Het is niet mogelijk via e-mail bezwaar te maken.
Vragen
Heeft u nog vragen of wenst u nadere informatie dan kunt u altijd contact opnemen met mij via
p.gesthuizen@zevenaar.nl of telefonisch via (0316) 595 111

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Zevenaar
De secretaris
Danielle Jansen

zaaknummer

De burgemeester
Lucien van Riswijk
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Dit is een onverbindend concept, waarvoor een totstandkomingsvoorbehoud geldt van voorafgaande
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het college van B&W van de gemeente Zevenaar

Versie: informeel akkoord concept voor collegevoorstel (20-10-2021)

Concept-samenwerkingsovereenkomst
Sportpark Herwen, Boswaaisestraat 2a Herwen
Ondergetekenden:
1. de publiekrechtelijke rechtspersoon, Gemeente Zevenaar, zetelende te Zevenaar aan
de (6901 AA) Kerkstraat 27, te dezen rechtsgeldig krachtens een door haar
burgemeester, de heer L.J.E.M. van Riswijk, ondertekende volmacht vertegenwoordigd
door de heer N. van Dellen, en handelend ter uitvoering van het besluit van het college
van burgemeester en wethouders van <datum collegebesluit> met kenmerk <kenmerk
collegebesluit>;
hierna te noemen: “(de) Gemeente”,
2. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, Sportvereniging Gelders Eiland,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 69217785, statutair gevestigd
te Aerdt, kantoorhoudende te (6913 AG) Aerdt aan de Loostraat 18 a, hierbij op grond
van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurders, de heer
C.H.A.T.A. Bouwman in zijn hoedanigheid van voorzitter, de heer C.D. Blij in zijn
hoedanigheid van penningmeester, en de heer F.G.J. Boschman in zijn hoedanigheid van
secretaris;
hierna te noemen: “(de) Vereniging”,
De Gemeente en de Vereniging hierna gezamenlijk ook te noemen: “(de) Partijen”,
Nemen het volgende in overweging:
A. De Gemeente is eigenaar van de onroerende zaak, kadastraal bekend: gemeente
Herwen, sectie B, nummer 2279, groot circa 16.305 m2, plaatselijk bekend: ‘Sportpark
Herwen’, (6914 AB) Herwen aan de Boswaaisestraat 2a, welke voormelde onroerende
zaak hierna te noemen: “(het) Gehuurde”.
B. Omstreeks oktober 1999 zijn de toenmalige gemeente Rijnwaarden en de toenmalige
sportvereniging Carvium (de rechtsvoorganger van de Vereniging) ten aanzien van het
Gehuurde een huurovereenkomst aangegaan, hierna te noemen: “(de)
Huurovereenkomst”, die als Bijlage 1- huurovereenkomst sportpark Herwen aan
de voorliggende samenwerkingsovereenkomst is gehecht.
C. De Vereniging voert haar activiteiten inmiddels, als gevolg van de fusie waaruit zij is
ontstaan, in plaats van op het Gehuurde, uit op de naast elkaar gelegen onroerende
zaken, kadastraal bekend: gemeente Aerdt, sectie B, nummers 154 (groot circa 12.270
m2) en 156 (groot circa 11.540 m2), welke voormelde onroerende zaken hierna
gezamenlijk te noemen: “(de) Sportaccommodatie Aerdt”. De Gemeente voert reeds
sinds langere tijd het groen- en sportveldenonderhoud van een gedeelte van de op
Sportaccommodatie Aerdt gelegen sportvelden uit.
D. Vanwege de onder C bedoelde verplaatsing van haar verenigingsactiviteiten, alsook de
daarmee samenhangende beëindiging van de Huurovereenkomst en oplevering van het
Gehuurde in schone en ontruimde staat aan de Gemeente heeft de Vereniging
verschillende gesprekken gevoerd met de Gemeente en heeft de Vereniging de
Huurovereenkomst bij brief d.d. 8 juni 2021 aan de wethouder van de Gemeente, welke
Paraaf Gemeente
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voormelde brief als Bijlage 2 – brief Gelders Eiland aan Gemeente d.d. 8 juni
2021 aan eventuele opzegging de navolgende voorwaarden verbonden:
“1. De opbrengsten van de verkoop van de grond worden nadat de transactie bij de
Notaris gepasseerd is, 1 op 1 door betaald aan S.V. Gelders Eiland.
2. S.V. Gelders Eiland zal zorg dragen dat het complex schoon word opgeleverd aan de
gemeente, inclusief schone grondverklaring.
3. S.V. Gelders Eiland zal per seizoen 2021/2022 identieke onderhoudsvoorwaarden en
conditie’s krijgen als RKPSC en Rijnland. Dit word middels een schriftelijke overeenkomst
vastgelegd tussen partijen.”
E. De Gemeente is evenwel niet bereid het onder D bedoelde verzoek van de Vereniging in te
willigen om – geparafraseerd – de grondopbrengst van het Gehuurde na eventuele verkoop
aan een derde één-op-één aan de Vereniging door te betalen, nu een juridische grondslag
daarvoor ontbreekt. De Gemeente is echter bereid een subsidieaanvraag van de Vereniging
gericht op de verstrekking van een subsidie voor modernisering van Sportaccommodatie Aerdt
en voor de opruiming van het Gehuurde in behandeling te nemen. De Vereniging heeft die
subsidieaanvraag op 31 mei 2021 bij de Gemeente ingediend. Die subsidieaanvraag heeft bij
de Gemeente het kenmerk: Z/21/393115/INK/21/1035957.
F. Partijen zijn over de onder D geciteerde, derde voorwaarde van de Vereniging met betrekking
tot groen- en sportveldenonderhoud van Sportpark Aerdt nader in overleg getreden, op basis
waarvan zij mondeling zijn overeengekomen in voorliggende samenwerkingsovereenkomst op
te nemen dat de Gemeente de intentie uitspreekt de groen- en sportveldenonderhoudsvoorwaarden van Sportpark Aerdt gelijk te schakelen met die van de sportparken
van sportverenigingen RKPSC en Rijnland (welke sportparken Partijen genoegzaam bekend
zijn).
G. Partijen wensen de beëindiging van de Huurovereenkomst, de daarmee verbonden oplevering
van het Gehuurde door de Vereniging aan de Gemeente, en de onder E bedoelde
subsidieaanvraag op inhoud, proces en planning met elkaar te verenigen, zodanig dat de
belangen van Partijen evenwichtig worden behartigd en risico’s worden gemitigeerd. Daartoe
sluiten Partijen voorliggende samenwerkingsovereenkomst.
H. Gelet op het voorgaande hebben Partijen onderhandeld en komen zij het navolgende
overeen.
Komen het volgende overeen:
Artikel 1 Subsidie
Op het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente rust de uiterste
inspanningsverplichting tot het bij de raad van de Gemeente in procedure brengen van een
subsidieaanvraag gericht op de verstrekking van een subsidie voor modernisering van
Sportaccommodatie Aerdt en voor de opruiming van het Gehuurde van € 113.084,00 aan de
Vereniging onder – in ieder geval, maar niet uitsluitend – de aan de Vereniging te stellen
subsidievoorwaarde dat eventuele kosten casu quo (gevolg)schade aan de zijde van de
Gemeente, en eventuele kosten van door de Gemeente in te schakelen derden,
voortvloeiend uit eventuele tekortkomingen in de nakoming door de Vereniging van de uit
de voorliggende samenwerkingsovereenkomst op de Vereniging rustende verbintenissen –
in het bijzonder de verbintenis tot het schoon en ontruimd aan de Gemeente opleveren van
het Gehuurde zoals in artikel 4 van voorliggende samenwerkingsovereenkomst nader is
uitgewerkt –, in mindering zullen worden gebracht op de eventueel te verstrekken subsidie,
zulks onverminderd de verplichting van de Vereniging om dat deel van de eventuele kosten
casu quo (gevolg)schade van de Gemeente, en van door de Gemeente in te schakelen
derden, dat het bedrag van de subsidie overstijgt, aan de Gemeente te vergoeden.
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Artikel 2 Groen- en sportveldenonderhoud Sportaccommodatie Aerdt
De Gemeente heeft de intentie om het groen- en sportveldenonderhoud ten behoeve van
Sportaccommodatie Aerdt voor zover redelijkerwijs mogelijk is op gelijke wijze uit te (laten)
voeren als het groen- en sportveldenonderhoud dat de gemeente uitvoert c.q. laat uitvoeren
ten behoeve van de sportparken in gebruik door sportverenigingen RKPSC en Rijnland.
Artikel 3 Beëindiging van de Huurovereenkomst
De Huurovereenkomst eindigt van rechtswege met ingang van de datum van wederzijdse
ondertekening door Partijen van voorliggende samenwerkingsovereenkomst, dat wil zeggen
zonder dat nadere opzegging en/of aanzegging tot ontruiming van de Gemeente daartoe
vereist is.
Artikel 4 Oplevering van het Gehuurde, goedkeuring, aansprakelijkheid
1. De in artikel 5 van de Huurovereenkomst bedoelde verplichting van de Vereniging tot
oplevering van het Gehuurde in schone en ontruimde staat aan de Gemeente in het
geval van beëindiging van de Huurovereenkomst, is door de Gemeente eerst opeisbaar
indien en zodra de raad van de Gemeente schriftelijk besluit tot de in artikel 1 van
voorliggende samenwerkingsovereenkomst bedoelde subsidieverstrekking.
2. De Vereniging zal de noodzakelijke opleveringswerkzaamheden ten aanzien van het
Gehuurde voor eigen rekening en risico (laten) voltooien uiterlijk binnen 30 werkdagen
na datum van het eventuele raadsbesluit van de Gemeente tot verstrekking van de in
artikel 1 van voorliggende samenwerkingsovereenkomst bedoelde subsidie. Daartoe zal
de Vereniging in ieder geval – maar niet uitsluitend – de navolgende
opleveringswerkzaamheden voor eigen rekening en risico (laten) uitvoeren:
a. Het volledig ontmantelen en ontruimen van het Gehuurde, zodanig dat de grond
de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor normaal gebruik als agrarische
grond noodzakelijk zijn, waaronder mede – maar niet uitsluitend – begrepen het
verwijderen van alle op het Gehuurde aanwezige roerende zaken.
b. Het volledig (laten) verwijderen van, gevolgd door aanvullen en egaliseren met
schone (te weten: bodemkwaliteit klasse achtergrondwaarde) grond, van de
bestaande bomenrij langs de noordelijke erfgrens tussen het Gehuurde en de
onroerende zaak kadastraal bekend: gemeente Herwen, sectie B, nummer 2466,
een en ander voor zover die bomen op het Gehuurde staan.
c. Het, nadat alle ontmantelings- en ontruimingswerkzaamheden volledig zijn
afgerond, door een erkend bodemonderzoeksbedrijf laten uitvoeren van een
verkennend bodemonderzoek conform NEN-norm 5740, het zo nodig laten
uitvoeren van aanvullend bodemonderzoek en bij eventuele constatering van
bodemverontreiniging boven interventiewaarde, door een erkend en BRL-7000gecertificeerd bodemsaneringsbedrijf laten saneren van de die
bodemverontreiniging en aanvullen en egaliseren met schone grond, in zoverre
dat de grond geschikt zal dienen te zijn voor agrarisch grondgebruik. De
Vereniging verstrekt de rapporten van de verrichte bodemonderzoeken, en in het
geval van bodemsanering het rapport daarvan, aan de Gemeente.
d. Het door een erkend asbestbedrijf laten uitvoeren van een asbestinventarisatie
van de het bouwwerk (voormalige kantine/kleedkamers) met
identificatienummer: 0196100000340297 en van het bouwwerk (voormalige
schuur) met identificatienummer: 0196100000342450, en het door een erkend
asbestbedrijf laten saneren van eventuele in de asbestinventarisatie te
constateren asbest. De Vereniging verstrekt het asbestinventarisatierapport
onmiddellijk nadat zij dat heeft ontvangen aan de Gemeente, en informeert de
Gemeente onmiddellijk nadat de Vereniging er mee bekend wordt over eventuele
vrijgaven van te saneren (delen van) de voormelde bouwwerken.
e. Het voorafgaand aan het eventueel roeren van de bodem van het Gehuurde
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3.

4.

5.

6.

7.

(laten) doen van een Klic-melding, zodat op basis daarvan de eventuele
aanwezigheid en situering van kabels en leidingen kan worden vastgesteld en
schade aan kabels en leidingen kan worden voorkomen.
f. Het (laten) afvoeren en verwerken van al het vrijkomende bouw-, sloop- en
groenafval.
g. Het aanvragen van de eventueel voor de in dit lid bedoelde
opleveringswerkzaamheden vereiste (omgevings)vergunningen, alsmede het
doen van de verplichte (sloop)meldingen.
h. Het tijdens de uitvoering bijhouden en onmiddellijk na voltooiing van de
opleveringswerkzaamheden aan de Gemeente verstrekken van een schriftelijke
en gedetailleerde opsomming met aanduiding op een daarbij aan te hechten
situatietekening van alle verrichte opleveringswerkzaamheden.
i. Het ontmantelen en egaliseren met schone (te weten: bodemkwaliteit klasse
achtergrondwaarde) grond van de strook voorheen gebruikt als parkeerterrein,
gelegen tussen de perceelgrens van het Gehuurde en de rand van de openbare
weg direct ten zuiden van de perceelgrens van het Gehuurde.
Zodra de opleveringswerkzaamheden volgens de Vereniging gereed zijn, nodigt zij de
Gemeente uit voor een gezamenlijke vooropname waarna, bij eventuele restpunten, een
restpuntenlijst met foto’s wordt opgesteld en door Partijen wordt ondertekend.
Restpunten worden binnen 20 werkdagen vanaf de datum van de vooropname door en
voor rekening en risico van de Vereniging naar genoegen van de Gemeente verholpen.
Zodra, naar het oordeel van de Gemeente, de opleveringswerkzaamheden zijn voltooid
en alle restpunten zijn verholpen, wordt dat vastgelegd in een door Partijen voor
akkoord te ondertekenen proces-verbaal van oplevering, dat als Bijlage 3 – procesverbaal van oplevering aan voorliggende samenwerkingsovereenkomst zal worden
gehecht.
Of en in hoeverre de door de Vereniging dan wel door onder verantwoordelijkheid van
de Vereniging handelende derden uit te voeren opleveringswerkzaamheden, zoals
bedoeld in het voorgaande lid, daadwerkelijk, juist, tijdig en volledig zijn uitgevoerd is
ter uitsluitende beoordeling van de Gemeente. De Gemeente zal haar goedkeuring van
de opleveringswerkzaamheden evenwel niet op onredelijke gronden mogen weigeren.
Voor zover eventuele schade die ontstaat vanwege de uitvoering van de
opleveringswerkzaamheden, niet kan worden verhaald op een derde en/of niet is gedekt
onder een verzekering, is de Vereniging voor die schade aansprakelijk. Dat is slechts
anders als de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van
de Gemeente.
De Gemeente is gerechtigd de met de oplevering samenhangende documenten,
waaronder mede – maar niet uitsluitend – begrepen de in dit artikel aangeduide
documenten, aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld ten behoeve van latere overdracht
van het Gehuurde door de Gemeente na huurbeëindiging en oplevering.

Artikel 5 Ontbindende voorwaarde
1. Ieder van Partijen is gerechtigd de voorliggende samenwerkingsovereenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst en door middel van een aangetekend schrijven uiterlijk tot en
met 30 kalenderdagen vanaf de datum waarop de na te noemen gebeurtenis intreedt te
ontbinden, indien:
a. De raad van de Gemeente niet uiterlijk op 1 maart 2022 aan de Vereniging een
subsidie van € 113.084,00 voor de modernisering van Sportaccommodatie Aerdt
en de voor opruiming van het Gehuurde heeft verleend.
Artikel 6 Overdracht van rechten en verplichtingen aan derden
Het is de Vereniging niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente haar
rechten en/of verplichtingen uit voorliggende samenwerkingsovereenkomst en/of eventuele
met die overeenkomst samenhangende overeenkomsten tussen Partijen, geheel of
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gedeeltelijk over te dragen aan derden.
Artikel 7 Toerekenbare tekortkoming en boetebeding
1. Ingeval één van Partijen in gebreke is in de nakoming van haar verplichtingen uit
voorliggende samenwerkingsovereenkomst en een termijn van 30 dagen na schriftelijke
ingebrekestelling is verstreken, is de andere partij gerechtigd om voorliggende overeenkomst
voor het niet reeds uitgevoerde gedeelte eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst door
middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij onmiddellijk te ontbinden.
2. Het in het voorgaande lid bepaalde laat onverlet het recht van de andere partij om van de
tekortschietende partij nakoming van haar verplichtingen uit voorliggende
samenwerkingsovereenkomst te vorderen, en het recht van de andere partij op de
gehoudenheid van de tekortschietende partij tot vergoeding van alle ten gevolge van de
toerekenbare tekortkoming aan de andere partij opkomende kosten, schaden en interesten.
3. Ingeval één der Partijen tekortkomt in de nakoming van zijn verplichtingen uit voorliggende
samenwerkingsovereenkomst en ook na verloop van een redelijke termijn nadat deze door de
andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld in verzuim geraakt en derhalve wanpresentatie
pleegt, verbeurt deze partij ten behoeve van de wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete
van € 1.000,-. Voor zover de wederpartij meer schade lijdt, heeft hij, naast de boete, recht op
aanvullende schadevergoeding.
4. Naast het gestelde in het voorgaande lid behouden Partijen het recht voor om bij nietnakoming van enige verplichting nakoming te vorderen.
Artikel 8 Staatssteun en Wet markt en overheid
Als op enig moment:
a. op grond van een onherroepelijke nationale of Europese uitspraak komt vast te staan
dat één of meer in voorliggende samenwerkingsovereenkomst vervatte afspraken in
strijd zijn met de Europese of nationale aanbestedingsregelgeving, onrechtmatige
staatssteun oplevert en/of strijd met de Wet markt en overheid oplevert; en/of
b. voorliggende samenwerkingsovereenkomst op grond van artikel 4.15
Aanbestedingswet 2012 door de rechter wordt vernietigd dan wel het de Gemeente
wordt verboden verder uitvoering te geven aan voorliggende
samenwerkingsovereenkomst;
dan is de Gemeente gerechtigd om voorliggende samenwerkingsovereenkomst met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen casu quo te ontbinden, zonder dat
de Gemeente tegenover de Vereniging gehouden is tot betaling van enige vorm van
schadevergoeding aan de Vereniging hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook.
Artikel 9 Publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van de Gemeente
Partijen zijn zich ervan bewust dat de Gemeente en haar organen gebonden zijn aan hun
publieke taak, bevoegdheden en verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de wet, andere
voorschriften en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Indien en voor zover de
Gemeente op grond van die publieke taak, bevoegdheden en/of verantwoordelijkheid
gehouden zal worden in strijd met de voorliggende samenwerkingsovereenkomst te
handelen, is de Gemeente daarvoor niet aansprakelijk jegens de Vereniging. Onder meer
zal de Gemeente niet aansprakelijk zijn voor handelen of nalaten dat voortvloeit uit
aanwijzingen van hogere overheden of uitspraken van rechterlijke instanties.
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Artikel 10 Eerdere afspraken en wijzigingen
1. Met de totstandkoming van voorliggende samenwerkingsovereenkomst vervallen alle
eerdere afspraken tussen Partijen ter zake de huurbeëindiging en oplevering van
sportpark Herwen.
2. Wijzigingen van voorliggende samenwerkingsovereenkomst zijn uitsluitend geldig als
deze schriftelijk zijn vastgelegd in een door Partijen ondertekend document.
Artikel 11 Varia
1. Bij eventuele strijdigheid tussen enerzijds het in de bijlagen en anderzijds het in de
hoofdtekst van voorliggende samenwerkingsovereenkomst bepaalde, prevaleert het in
de hoofdtekst van voorliggende samenwerkingsovereenkomst bepaalde.
2. De overwegingen van voorliggende samenwerkingsovereenkomst maken daarvan
nadrukkelijk deel uit en dienen hier als herhaald en ingelast te worden beschouwd.
3. In geval van onvoorziene omstandigheden, treden Partijen in overleg om te bezien of
een oplossing kan worden bereikt.
4. Op voorliggende samenwerkingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
5. Eventuele geschillen naar aanleiding van voorliggende samenwerkingsovereenkomst,
waaronder begrepen geschillen die slechts door één van Partijen als zodanig worden
aangemerkt, zullen Partijen in onderling overleg trachten te beslechten.
6. Indien Partijen er niet in slagen een eventueel geschil naar aanleiding van voorliggende
samenwerkingsovereenkomst in onderling overleg te beslechten, zal het geschil worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend.
Voor Gemeente Zevenaar:

________________
Datum: ________________
Plaats: ________________
de heer N. Van Dellen
Wethouder
Voor Sportvereniging Gelders Eiland:

________________
Datum: ________________
Plaats: ________________
De heer C.H.A.T.A. Bouwman
Voorzitter

________________
Datum: ________________
Plaats: ________________
de heer C.D. Blij
Penningmeester

________________
Datum: ________________
Plaats: ________________
de heer F.G.J. Boschman
Secretaris
Bijlagen:
1. Huurovereenkomst sportpark Herwen d.d. omstreeks oktober 1999
2. brief Gelders Eiland aan Gemeente d.d. 8 juni 2021
3. Proces-verbaal van oplevering <aan te hechten na voltooiing
opleveringswerkzaamheden>
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Bijlage 1 - Huurovereenkomst sportpark Herwen d.d. omstreeks oktober 1999
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Bijlage 2 – brief Gelders Eiland aan Gemeente d.d. 8 juni 2021
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Zaaknummer
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Raadsvoorstel belastingverordeningen 2022
Z/21/401199
INT/21/1055658
N. van Dellen
Belastingen
Martin Jansen/Informatie
0316-595637
m.jansen@zevenaar.nl

1. Samenvatting
De belastingverordeningen worden jaarlijks geactualiseerd naar aanleiding van gewijzigde wet- en
regelgeving, jurisprudentie, beleidsstandpunten en de gemeentelijke begroting. De belangrijkste
uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de belastingverordeningen 2022 zijn:
✓ De meeste tarieven worden met het inflatiepercentage van 1,4 verhoogd;
✓ De opbrengsten zijn conform de begroting 2022 en de tariefsverhogingen in de
bezuinigingsopgave;
✓ De tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn op basis van 100% kostendekkendheid.
✓ De afspraak in het Herstelplan Corona met betrekking tot de precariobelasting terrassen is
verwerkt in de verordening;
✓ De motie om voor bepaalde kleine bouwwerken (dierenverblijven) geen leges te heffen is verwerkt
in de legestabel;
✓ De mondelinge toezegging gedaan door de verantwoordelijke portefeuillehouder om de leges
voor grondgebonden zonnepanelen bij woningen te verlagen is verwerkt in de legestabel.
Gevolgen fiscale lokale woonlasten
De onroerendezaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing bepalen gezamenlijk de totale
fiscale lokale woonlasten. De wijzigingen hebben tot gevolg dat de gemiddelde jaarlijkse lasten van € 803
in 2021 naar € 828 in 2022 gaan.
2. Raadsvoorstel
1.
[1056512] Wij stellen u voor de Verordening OZB 2022 vast te stellen
2.
[1056390] Wij stellen u voor de Verordening rioolheffing 2022 vast te stellen
3.
[1056511] Wij stellen u voor de Verordening afvalstoffenheffing 2022 vast te stellen
4.
[1056219] Wij stellen u voor de Verordening parkeerbelasting 2022 vast te stellen
5.
[1056419] Wij stellen u voor de Verordening toeristenbelasting 2022 vast te stellen
6.
[1056425] Wij stellen u voor de Verordening reclamebelasting 2022 vast te stellen
7.
[1056513] Wij stellen u voor de Verordening precariobelasting 2022 vast te stellen
8.
[1056513] Wij stellen u voor de Verordening marktgelden 2022 vast te stellen
9.
[1056416] Wij stellen u voor de Verordening rioolaansluitgeld 2022 vast te stellen
10.
[1056508] Wij stellen u voor de Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 vast te stellen
11.
[1056109] Wij stellen u voor de Verordening leges 2022 vast te stellen
12.
[1056422] Wij stellen u voor de Verordening vermakelijkhedenretributie 2022 vast te stellen.

3. Waarom naar de raad
Uw raad is bevoegd gezag om belastingverordeningen vast te stellen.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
Het bieden van lokale fiscaal-juridische regelgeving voor belastingen, heffingen en retributies in 2022.
5. Argumenten en alternatieven
Argumenten
1.1 De belastingverordeningen bieden een grondslag voor het heffen en invorderen van de
gemeentebelastingen.
Algemene belastingen
De algemene belastingen komen ten goede aan algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat
de opbrengsten niet gelabeld zijn maar voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen kunnen worden
ingezet. De gemeenteraad bepaalt waarvoor. Onder de algemene belastingen vallen bijvoorbeeld de
onroerendezaakbelasting, de hondenbelasting, de parkeerbelasting en de toeristenbelasting.
Bestemmingsheffingen
Bestemmingsheffingen zijn belastingen waarvan de opbrengsten zijn bestemd voor specifieke taken of
voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. Voorbeelden hiervan zijn de rioolheffing en de
afvalstoffenheffing. Voor deze bestemmingsheffingen geldt dat de gemeente niet meer mag heffen dan
de kosten die zij voor de betreffende taak of voorziening maakt.
Retributies
Retributies (rechten en leges) worden geheven van personen aan wie de gemeente een specifieke dienst
verleent, die voor die persoon een individueel voordeel oplevert. De belangrijkste retributies zijn de leges:
vergoedingen voor een bij de gemeente aangevraagde dienst als het aanvragen van een paspoort of een
vergunning. Net als bij genoemde bestemmingsheffingen mogen de retributies niet meer dan
kostendekkend zijn.
1.2 Actualisatie geeft de volgende belangrijkste wijzigingen en effecten:
Onroerendezaakbelasting
De opbrengst onroerende zaakbelasting wordt conform de begroting (1,4%) en de belastingverhoging in
de bezuinigingsopgave (€ 300.000 opbrengst woningen ) verhoogd. Dit resulteert voor een woning in een
verhoging van de aanslag met gemiddeld ongeveer € 25,00 per jaar.
Bij de tariefberekening OZB is in de voorliggende verordening uitgegaan van de meest actuele cijfers met
betrekking tot areaalontwikkeling, aangeleverde cijfers aan het CBS en de herwaardering Wet onroerende
zaken (stand 1 januari 2021).
✓ De waardeontwikkeling van gemeente Zevenaar ten opzichte van de waardeontwikkeling van het
landelijke gemiddelde heeft een zeer gering negatief effect op de algemene uitkering van
ongeveer € 9.000.
Rioolheffing
Bij rioolbeheer geldt dat de tarieven, op basis van de meest recente kengetallen, verlaagd zijn:
➢ Eenpersoonshuishouden : van € 165,90 per jaar naar € 163,00 per jaar;
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➢ Meerpersoonshuishouden : van € 237,00 per jaar naar € 233,00 per jaar;
➢ Bedrijven
: van € 206,00 per 500 m3 waterverbruik per jaar naar € 209,00 per 500
m3 waterverbruik per jaar.
Afvalstoffenheffing
• In de begroting is een kostenverhoging afval zichtbaar. Dit is verwerkt in het tarief vastrecht. Dit
leidt tot een verhoging van het vastrechttarief van € 134,00 per jaar naar € 138,50. De
ledigingstarieven zijn gelijk gebleven.
• De tarieven afvalstoffenheffing bij de aanbiedstations zijn conform onze overeenkomst met de
RDL. De raad van de gemeente Zevenaar is formeel bevoegd gezag deze tarieven vast te stellen.
Deze zijn volgens afspraak met de RDL en gemeente Montferland gelijk gebleven.
• Verhoudingsgewijs zijn de tarieven van het aanbieden van de kleinere containers duurder dan van
de grote containers. De reden hiervoor is dat met dit hogere tarief het aanvragen van een kleinere
container wordt ontmoedigd voor de huidige gebruikers van een grote container.
• Verhoudingsgewijs is het tarief per aanbieding in een ondergrondse containers lager, omdat daar
nog geen gescheiden afvalinzameling plaatsvindt. Om rechtsongelijkheid te voorkomen, wordt dit
in de toekomst wel mogelijk. Zodra het mogelijk is om bij ondergrondse containers ook het afval
gescheiden aan te bieden, wordt dit tarief in lijn gebracht met de overige tarieven.
Parkeerbelasting
De tarieven parkeerbelasting zijn conform het coalitieakkoord niet verhoogd.
Toeristenbelasting
Het tarief van de toeristenbelasting is niet aangepast.
Reclamebelasting
De opbrengst van de reclamebelasting komt onder aftrek van de perceptiekosten via een
ondernemersfonds ten goede aan de ondernemers in de binnenstad. Dit tarief is niet aangepast.
Marktgeld
Deze tarieven zijn met de inflatiecorrectie verhoogd.
Hondenbelasting
De verordening hondenbelasting 2022 wordt op uw verzoek in een separaat raadsvoorstel aangeboden
zodat u er specifiek over kunt stemmen.
Precariobelasting kabels en leidingen
De vigerende verordening precariobelasting kabels en leidingen vervalt van rechtswege. Vanaf 2022 is het
wettelijk niet meer mogelijk deze belasting te heffen.
Rioolaansluitgeld
Evenals voorgaand jaar is geen tarief opgenomen in de verordening, maar wordt vooraf aan
belastingplichtige het bedrag kenbaar gemaakt door middel van een begroting.
Lijkbezorgingsrechten
Deze tarieven zijn met de inflatiecorrectie verhoogd.
Leges

De legestarieven zijn, voor zover geen maximumtarief van toepassing is, verhoogd met 1,4%. Daarnaast
wordt voorgesteld om de volgende tarieven in te voeren dan wel te wijzigen:

•

•

•

•

Er is een tarief opgenomen voor het annuleren van huwelijken en partnerschapsregistraties.
Het is uiterst vervelend als kort voor de bewuste voltrekkingsdatum de (aanstaande) partners de
gemeente verzoeken om een gereserveerde datum te annuleren of te wijzigen. Voor de gemeente
brengt dat (kort) voor de gereserveerde datum kosten met zich. Daarom is een tariefbepaling voor
dit soort verzoeken opgenomen. De hoogte van het tarief kan mede dienen om annuleringen en
wijzigingen te ontmoedigen.
Leges Telecommunicatie (artikel 1.17.1 tot en met 1.17.4 tarieventabel legesverordening)
Deze leges zijn conform afspraken in de UNOG (Uniformiteit Netbeheerders Oostelijk Gelderland)
geüniformeerd. Er zijn vaste bedragen opgenomen, maar er is een financiële waarborg ingebouwd
voor zeer grote projecten.
Leges grondgebonden zonnepanelen en zonnecollectoren
Er is een specifiek tarief ter hoogte van € 100 opgenomen voor het aanvragen van een
omgevingsvergunning voor het plaatsen van grondgebonden zonnepanelen en zonnecollectoren.
Het werkproces van het in behandeling nemen van deze aanvragen is sterk vereenvoudigd. Fiscale
rechtvaardiging van het tarief wordt enerzijds vanuit beleidsoogpunt gevonden en anderzijds
vanuit kostenverhaal.
Er is een nultarief opgenomen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een niet afsluitbaar dierenverblijf met een oppervlakte tot 30 m2. Het doel hiervan is
dat onze inwoners zonder veel kosten bijvoorbeeld een bijenkast kunnen plaatsen.

Precariobelasting terrassen etc.
In 2020 hebben wij de hardheidsclausule toegepast waarin wij hebben besloten dat geen precariobelasting
betaald hoeft te worden zolang terrassen niet volledig benut kunnen worden vanwege (landelijke)
coronamaatregelen. Op 4 november 2020 heeft uw raad bij de behandeling van het Herstelplan Corona
een amendement aangenomen (A 9. Versie 3 Amendement Lokaal Belang, CDA, PvdA, VVD, GL en SZ
Herstelplan Verduurzaming). In dat amendement heeft u een aantal maatregelen genoemd die met
voorrang moeten worden opgepakt. Randvoorwaarde daarbij is dat de investering aantoonbaar een direct
positief effect op de Zevenaarse economie en/of samenleving moet hebben. De door u genoemde
maatregel dat er voor 2021 een coulanceregeling wordt ingesteld inzake de precariobelasting, zodat bij de
(volledige) opening van de terrassen economisch herstel kan plaatsvinden, voldoet naar mening van het
college aan de door u gestelde randvoorwaarde. Derhalve is voor belastingjaar 2021 door uw raad een
nultarief ingevoerd in de betreffende belastingverordening. Dit wordt voor belastingjaar 2022 conform het
meest actuele Herstelplan Corona gecontinueerd. Wij stellen dan ook voor om voor belastingjaar 2022
eveneens een nultarief in te voeren zodat voor belastingjaar 2022 geen precariobelasting terrassen
betaald hoeft te worden.
Vermakelijkhedenretributie
Het tarief van de vermakelijkhedenretributie is gelijk gebleven.
1.3Tekstuele wijzigingen hebben geen gevolgen voor de hoogte van de tarieven
Alle verordeningen zijn tekstueel geactualiseerd. Dit heeft geen gevolgen voor de tarieven.
Alternatieven
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De hoogte van de tarieven van de algemene belastingen zijn door uw raad vrij te bepalen.
Bij de bestemmingsheffingen en rechten is uw raad, binnen het kader van kostendekkendheid, vrij de
hoogte van de tarieven te bepalen, mits niet wettelijk gemaximeerd. Op die manier kan uw raad
(beleidsmatig) sturen. Kruissubsidiëring is toegestaan en komt voor bij de legesverordening. Dat wil
zeggen dat een bepaald tarief meer dan 100% kostendekkend mag zijn, zolang de opbrengst van alle in de
verordening c.q. tarieventabel opgenomen tarieven gezamenlijk de grens van 100% kostendekkend niet
overschrijden.
6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
De belastingverordeningen worden jaarlijks herijkt en door uw raad vastgesteld.
7. Klimaat en duurzaamheid
N.v.t.
8. Communicatie
Na vaststelling van de verordeningen worden deze op de reguliere wijze bekendgemaakt op
www.overheid.nl, alsmede gepubliceerd op de gemeentepagina in de Zevenaar Post.
9. Kosten, baten en dekking
De aanpassing van de belastingverordeningen zijn reeds verwerkt in de meerjarenbegroting 2022 t/m
2025.
Bij de kadernota ontvangt uw raad voorstellen met betrekking tot integrale afweging van besteding van
middelen.
10. Bijlagen
De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:
Volgorde

Documentnummer

Naam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

INT/21/1056512
INT/21/1056390
INT/21/1056511
INT/21/1056219
INT/21/1056419
INT/21/1056425
IINT/21/1056434

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

INT/21/1056513
INT/21/1056117
INT/21/1056416
INT/21/1056508
INT/21/1056109
UIT/21/1056053
INT/21/1056743

15.

INT/21/1056745

Verordening OZB 2022
Verordening rioolheffing 2022
Verordening afvalstoffenheffing 2022
Verordening parkeerbelasting 2022
Verordening toeristenbelasting 2022
Verordening reclamebelasting 2022
Bijlage bij verordening reclamebelasting kaart
horecaconcentratiegebied
Verordening precariobelasting 2022
Verordening marktgelden 2022
Verordening rioolaansluitgeld 2022
Verordening lijkbezorgingsrechten 2022
Verordening leges 2022
Tarieventabel leges 2022
Bijlage 1 Tarieventabel leges 2022 bij artikel 2.1.1.1:
Onderzoeksrapport Basisbedragen Gebouwen
Bijlage 2 Tarieventabel leges 2022 bij artikel 2.3.1.2: Kosten
advisering van het Gelders Genootschap

16.

INT/21/1056422

Verordening vermakelijkhedenretributie 2022

Burgemeester en wethouders van Zevenaar
De secretaris
Danielle Jansen
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9.a 1056512 Bijlage 1 Verordening onroerendezaakbelasting 2022
1 1056512 Bijlage 1 Verordening onroerendezaakbelasting 2022

Verordening onroerendezaakbelastingen 2022

De raad van de gemeente Zevenaar;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2021;
gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende verordening:
Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2022, Z/21/401199/INT/21/1056512
Artikel 1. Belastbaar feit en belastingplicht
1. Onder de naam 'onroerendezaakbelastingen' worden voor binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee
directe belastingen geheven:
a. een belasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot
woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, gebruikt, verder te
noemen: gebruikersbelasting;
b. een belasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: eigenarenbelasting.
2. Bij de gebruikersbelasting wordt:
a. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven (verder: de gebruiker),
aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven (verder: de gebruikgever); de
gebruikgever is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op de gebruiker;
b. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene
die die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft
gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.
3. Voor de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt
degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt
dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.
Artikel 2. Voorwerp van de belasting
1. Voorwerp van de belasting is een onroerende zaak.
2. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering
onroerende zaken.
3. Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van hoofdstuk IV van de Wet
waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak in hoofdzaak kan worden toegerekend
aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.
Artikel 3. Maatstaf van heffing
1. De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor de
onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar, bedoeld in artikel 1.
2. Als voor een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering
onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepassing
van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 4. Vrijstellingen
1. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking
gelaten, voor zover dit niet al is gebeurd bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de waarde
van:
a. voor de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede begrepen de open
grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of
teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;
b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voor zover de
ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond;
c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van
openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van
delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;
d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928
aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit
Natuurschoonwet 1928, met uitzondering van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen;
e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, moerassen
en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden;
f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met inbegrip van
kunstwerken;
g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of
diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die
dienen als woning;
h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd door
organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van
zodanige werken die dienen als woning;
i. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van
betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan
te merken.
j. onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst van de
gemeente, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die bestemd zijn te worden gebruikt
voor het geven van onderwijs;
k. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde gebouwen welke zijn geplaatst voor het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de
gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's,
hekken en palen;
l. plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de gemeente het
genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van delen van zodanige
onroerende zaken die dienen als woning;
m. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken
die dienen als woning.
2. De vrijstelling voor de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde onroerende zaken voor de
eigenarenbelasting geldt niet voor zover de gemeente van die zaken niet het genot heeft krachtens
eigendom, bezit of beperkt recht.
3.
In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de
gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende zaak die in
hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.
Artikel 5. Belastingtarieven
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1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:
a. de gebruikersbelasting 0,3044%;
b. de eigenarenbelasting
1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1539%;
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3442%.
2. Als de heffingsmaatstaf beneden € 2.500 blijft, wordt geen belasting geheven.
3. Voor belastingbedragen tot € 10 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het
totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen onroerende-zaakbelastingen of andere
heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.
Artikel 6. Wijze van heffing
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.
Artikel 7. Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden betaald uiterlijk twee
maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.
2. In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische
betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke
termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening
van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
3. In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet
verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 10.000 of
minder is dan € 50, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen
worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen. De eerste termijn
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is
vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.
Artikel 8. Kwijtschelding
Het kwijtscheldingsbeleid is geregeld in de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
Artikel 9. Overgangsrecht
De ‘Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021’ van 16december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in
artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op
de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Artikel 10. Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
Artikel 11. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022'
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2021.

de voorzitter,
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9.b 1056390 Bijlage 2 Verordening rioolheffing 2022
1 1056390 Bijlage 2 Verordening rioolheffing 2022

Verordening rioolheffing 2022
De raad van de gemeente Zevenaar;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2022;
gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende verordening:
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2022, Z/21/401199/INT/21/1056390.
Artikel 1 Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking,
zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij
de gemeente;
b. verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft;
c. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of oppervlaktewater.
Artikel 2 Aard van de belasting
Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente
verbonden zijn aan:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering
van huishoudelijk afvalwater; en
b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede
het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de
aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht
1.
2.

De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de
gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.
Met betrekking tot de belasting wordt als gebruiker aangemerkt:
a. Bij gebruik van een perceel door meerdere leden in een huishouden, degene die door de in artikel
231,tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar is aangewezen;
b. ingeval een gedeelte van een perceel – niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 – voor gebruik is
afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan;
c. bij het ter beschikking stellen van een perceel voor volgtijdig gebruik, degene die dat perceel ter
beschikking heeft gesteld.

Artikel 4 Voorwerp van de belasting
1.
2.

Voorwerp van de belasting is een perceel.
Voor de toepassing van deze verordening wordt als één perceel aangemerkt:
a. de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken;
b. de roerende zaak, welke duurzaam aan een plaats is gebonden;
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c.
d.
e.

een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als
afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
een samenstel van twee of meer in onderdeel b of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij
dezelfde persoon in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren.
het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerende zaak, van een in onderdeel c
bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.

Artikel 5 Maatstaf van heffing
1
2
3

4

5

De heffing als bedoeld in artikel 2 van de verordening wordt voor percelen die zijn bestemd en worden
gebruikt voor woondoeleinden, geheven per perceel.
De heffing als bedoeld in artikel 2 van de verordening wordt voor de overige percelen geheven naar het
aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit een perceel wordt afgevoerd.
Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters water dat in de laatste aan het
begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of is opgepompt.
Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water
door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor
een volle maand gerekend.
Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:
a watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of
b bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is
geweest kan worden afgelezen.
De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water
geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.
De op de voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd
met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd.

Artikel 6 Belastingtarieven
1.
2.
3.
4.

De heffing als bedoeld in artikel 2 van de verordening bedraagt per perceel dat is
bestemd en wordt gebruikt voor woondoeleinden, € 233,00 per kalenderjaar.
Indien een perceel als bedoeld in het eerste lid op 1 januari van het belastingjaar of bij
aanvang van de belastingplicht door één persoon wordt gebruikt bedraagt de heffing
€ 163,00 per kalenderjaar.
De heffing als bedoeld in artikel 2 van de verordening bedraagt voor de overige percelen
per kalenderjaar € 209,00 per 500 m3 of gedeelte daarvan.
Onverminderd het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid, bedraagt de belasting € 0,- voor bebouwde
en onbebouwde percelen waarbij geen sprake is van een voorziening met betrekking tot het toevoeren van
water.

Artikel 7 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 8 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1 De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de
belastingplicht.
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2 Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor de belasting in de loop van het belastingjaar
aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde
belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
3 Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor de belasting in de loop van het belastingjaar eindigt,
bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als
er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van
de ontheffing minder bedraagt dan € 4,00.
4 Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en
aldaar een ander perceel in gebruik neemt.
5 Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt
het totaal van op één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen aangemerkt als één belastingaanslag.
Artikel 10 Termijnen van betaling
1.
2.

3.

4.

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden betaald uiterlijk
twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.
In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van
automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in
acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in
de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer
is dan € 10.000 of minder is dan € 50, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische
betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke
termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding
Het kwijtscheldingsbeleid is geregeld in de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
Artikel 12 Overgangsrecht
De ‘Verordening rioolheffing 2021 van 16 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede
lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare
feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Artikel 13 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening rioolheffing 2022.'
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2021
de voorzitter,
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9.c 1056511 Bijlage 3 Verordening afvalstoffenheffing 2022
1 1056511 Bijlage 3 Verordening afvalstoffenheffing 2022

Verordening afvalstoffenheffing 2022
De raad van de gemeente Zevenaar;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2021;
gelet op artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;
besluit vast te stellen de volgende verordening:
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2022, Z/21/401199/INT/21/1056511.

Artikel 1 Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder “gebruik maken”: gebruik maken in de zin
van artikel 15.33 Wet milieubeheer.
Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit
1
Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel
15.33 van de Wet milieubeheer.
2
De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt
naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik van een perceel ten aanzien
waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het
inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.
3
De belasting voor het achterlaten van afvalstoffen als bedoeld in artikel 10.21 of 10.22 van de Wet
Milieubeheer aan de Milieustraat wordt geheven van degene die deze afvalstoffen achterlaat.
Artikel 3 Belastingplicht
De belasting wordt geheven van degene die al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of
persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel.
Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief
De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening
behorende tarieventabel.
Artikel 5 Belastingjaar
Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 6 Wijze van heffing
1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag.
2. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een
mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt
zaaknummer Z/21/401199
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mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de
belastingschuldige bekendgemaakt.
Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1 De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het
belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2 Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in
onderdeel 1.1.1 en 1.1.4 van hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde
gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de
belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
3 Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing
van de belasting bedoeld in onderdeel 1.1.1 en 1.1.4 van hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel voor
zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het
einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de
ontheffing minder bedraagt dan € 4,00.
4 Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de
gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.
5 De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de
dienstverlening.
6 Bij aanslag geheven belastingbedragen genoemd in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel van minder
dan € 10,00 worden niet geheven. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op
één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen aangemerkt als één belastingaanslag.
Artikel 8 Termijnen van betaling
1
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moet de op grond van in artikel
6, eerste lid, bedoelde belasting worden betaald uiterlijk twee maanden na dagtekening van het
aanslagbiljet.
2
In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van
automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden
betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand
volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de
volgende termijnen telkens een maand later.
3
In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag
daarvan, meer is dan € 10.000 of minder is dan € 50, en zolang de verschuldigde bedragen door
middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen
moeten worden betaald in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van
de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van
de volgende termijnen telkens een maand later.
4
De belasting moet worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6, tweede lid:
a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel
ingeval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.
5
De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.
Artikel 9 Kwijtschelding
Het kwijtscheldingsbeleid is geregeld in de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
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Artikel 10 Overgangsrecht
De ‘Verordening afvalstoffenheffing 2021’ van 16 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in
artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Artikel 11 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
Artikel 12 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening afvalstoffenheffing 2022.'
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2021.
de voorzitter,
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Tarieventabel
behorende bij de 'Verordening afvalstoffenheffing 2022'.
Algemeen
De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.
Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing
1.1.1
De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar
€ 138,50
1.1.1.a
In afwijking van onderdeel 1.1.1 bedraagt de belasting voor een
perceel waar de mogelijkheid geboden wordt tot het afvoeren van huishoudelijke afvalstoffen
via een verzamelcontainer:
1.1.1.a.1
voor een meerpersoonshuishouden
€ 187,00
1.1.1.a.2
voor een eenpersoonshuishouden
€ 163,00
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.3
1.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1.1 bedraagt de belasting
per lediging van:
een 140 liter container, bestemd voor overige huishoudelijke
afvalstoffen
een 180 liter container, bestemd voor overige huishoudelijke
afvalstoffen
een 240 liter container, bestemd voor overige huishoudelijke
afvalstoffen
een voormalige duobak, bestemd voor overige huishoudelijke
Afvalstoffen
een stadsemmer
een 140 liter container, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1.1 bedraagt de belasting
per aanbieding van huishoudelijk afval in een ondergrondse container
indien een extra container of stadsemmer om medische redenen
wordt gebruikt – blijkend uit een overlegde doktersverklaring – wordt
het totaal van de heffing als bedoeld in dit hoofdstuk vastgesteld op

€ 5,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 1,50
€ 0,00
€ 1,70
€ 187,00

Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing
2.1.
Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor
2.1.1
het op aanvraag
2.1.1.1 inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen, per aanvraag
met een maximum van 1 kubieke meter
2.1.1.2 inzamelen van grof tuinafval per aanvraag met een
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maximum van 1 kubieke meter
het achterlaten van huishoudelijk afvalstoffen op het aanbiedstation per
aanbieding van
2.1.2.1 grof- en restafval per m³
2.1.2.2 fauteuil per stuk
2.1.2.3 tweezitsbank per stuk
2.1.2.4 driezitsbank per stuk
2.1.2.5 WC-pot per stuk
2.1.2.6 wasbak per stuk
2.1.2.7 restafval per zak (50 lt)
2.1.2.8 gipsplaten/blokken per m³
2.1.2.9 hout per m³
2.12.10 schoon puin per m³
2.1.2.11 grond per m³
2.1.2.12 bouw- en sloopafval per m³
2.1.2.13 dak afval per m³
2.1.2.14 autoband per stuk
2.1.2.15 tractorband per stuk
2.1.2.16 gasfles of brandblusser
2.1.2.17 matras 1-persoons per stuk
2.1.2.18 matras 2 persoons per stuk
2.1.2.19 asbest per m²
2.1.2.20 asbest per m² (boven de 10 m²)

€ 30,00

2.1.2

€ 72,00
€ 18,00
€ 36,00
€ 54,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 4,00
€ 100,00
€ 72,00
€ 20,00
€ 36,00
€ 72,00
€ 240,00
€ 5,00
€ 72,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 4,00
€ 7,00

De navolgende afvalsoorten kunnen gratis gebracht worden naar het aanbiedstation:
Papier, Plastic verpakkingsafval, Metalen en Drankenkartons (PMD), Flessenglas, Vlak glas, Wit en Bruingoed,
Textiel, Luiers, Piepschuim (EPS), Oud ijzer, Harde Plastics, Klein Chemisch Afval, Lampen, Frituurvet, Tuinafval,
Boomstobben, Olie en Accu’s.
Behoort bij raadsbesluit van 22 december 2021.
Mij bekend,

De griffier van de gemeente Zevenaar.
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9.d 1056219 Bijlage 4 Verordening parkeerbelasting 2022
1 1056219 Bijlage 4 Verordening parkeerbelasting 2022

Verordening parkeerbelastingen 2022

De raad van de gemeente Zevenaar;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2021;
gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 225 van de Gemeentewet en de
parkeerverordening;
besluit vast te stellen de volgende verordening:
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2022, Z/21/401199/INT/21/1056219;
Artikel 1 Definities
Voor de toepassing van deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan
gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan
wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer
openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk
voorschrift is verboden;
b.

motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen,
zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990;

c.

houder: degene op wiens naam het motorrijtuig ten tijde van het parkeren in het kentekenregister, bedoeld
in de Wegenverkeerswet 1994, was ingeschreven;

d.

parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, centrale
computer en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

e.

centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Zevenaar een overeenkomst heeft
gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op
het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon of een ander communicatiemiddel;

f.

autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een
overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen natuurlijke personen uit meer dan een
huishouden.

Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven:
a. een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een bij, dan wel krachtens deze
verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen
plaats, tijdstip en wijze;
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b. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een
motorvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht
1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van de degene die het motorvoertuig heeft
geparkeerd.
2.

Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:
a.

3.

4.

degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen
voldoen;
b. zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden:
de houder van het motorvoertuig, met dien verstande dat
1e als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst
wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge
deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de
houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het
motorvoertuig heeft geparkeerd;
2e als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan
ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het
motorvoertuig heeft geparkeerd.
De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede
lid, onderdeel b, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze
aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig heeft
gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.
De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft
aangevraagd.

Artikel 4 Vrijstelling
De belasting wordt niet geheven ter zake van een motorvoertuig op een parkeerapparatuurplaats welke is voorzien
van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart, mits die parkeerkaart op een van buitenaf duidelijk leesbare
plaats achter de voorruit van het motorvoertuig is aangebracht.
Artikel 5 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak
De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening
behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.
Artikel 6 Wijze van heffing
1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als
voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de
parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van
burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.
2.

De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.
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Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld
1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren. tenzij het bij
de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een
mobiele telefoon of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer.
2.

De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt
verleend.

Artikel 8 Termijnen van betaling
1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de
aanvang van het parkeren.
2.

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden
betaald na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de
parkeerapparatuur geschiedt door het via een mobile telefoon of ander communicatiemiddel inloggen op de
centrale computer.

3.

De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het
tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

4.

In afwijking van het bepaalde in het derde lid kan een werknemersvergunning door middel van automatische
incasso in maandelijkse termijnen van de betaalrekening van de belastingschuldige worden afgeschreven.
De incassotermijnen vervallen op de laatste werkdag van de maand;

5.

Bij de toepassing van het vorige lid wordt het aantal incassotermijnen gelijk gesteld aan het aantal gehele
maanden dat na ingang van de vergunning overblijft, met dien verstande dat het minimum aantal termijnen
één bedraagt.

6.

Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 9 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen
De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2,
onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij
openbaar te maken besluit.
Artikel 10 Kosten
De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 66,50.
Artikel 11 Kwijtschelding
Het kwijtscheldingsbeleid is geregeld in de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
Artikel 12 Overgangsrecht
De ‘verordening parkeerbelastingen 2021', vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2020, wordt ingetrokken
met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij
van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
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Artikel 13 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening parkeerbelastingen 2022'.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2021.
De griffier,

zaaknummer Z/21/401199

De voorzitter,

pagina 4 van 12

Tarieventabel behorende bij de verordening parkeerbelastingen 2022.

1.

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, bedraagt:

Straatparkeren

tijdvak

Tariefcode 1

Maandag t/m donderdag 09:00–19:00 uur
Vrijdag 9:00 – 21.00 uur
Extra koopavonden 19.00 – 21.00 uur
Zaterdag 9.00 – 18.00 uur
Maandag t/m donderdag 09:00–19:00 uur
Vrijdag 9:00 – 21.00 uur
Extra koopavonden 19.00 – 21.00 uur
Zaterdag 9.00 – 18.00 uur
Maandag t/m zondag 00:00 – 23:59 uur

Tariefcode 2

Tariefcode 3
2.

Tarief per 60
minuten

Maximum
(Dag)tarief

€ 0,90

n.v.t.

€ 0,90
n.v.t.

1e 5 uur maximaal €
1,90
Maximum dagtarief €
3,80
€ 8,00 per 24 uur

Het tarief van een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel 2, bedraagt

Parkeervergunni
ng
Bewoners
A.1
A.2
A.3
A.3
A.4

Naam parkeervergunning

1e Bewonersvergunning centrum
2e Bewonersvergunning centrum
1e Bewonersvergunning centrumschil
2e Bewonersvergunning centrumschil
Mantelzorgvergunning
Bezoekerskaart vergunninghouderszone
B.1
centrumschil voor maximaal 1 uur
parkeren
Bezoekerskaart vergunninghouderszone
B.2
centrumschil voor maximaal 5 uur
parkeren
Bezoekerskaart voor ondernemers in
B.3
centrumschil voor maximaal 5 uur
parkeren
Bedrijven / werknemers
C.1
Bedrijfsvergunning
C.2
Bedrijfsvergunning
D.1
Werknemersvergunning
D.2
Werknemersvergunning
D.1
Vergunning spoedeisende hulp
Wijziging vergunning

zaaknummer Z/21/401199

Tarief

gratis
€ 15,00
gratis
€ 15,00
€ 15,00

Eenheid

Per jaar
Per jaar
Per jaar

€ 9,00

Per 10 kraskaarten

€ 19,00

Per 10 kraskaarten

€ 19,00

Per 10 kraskaarten

€ 85,20
€ 340,80
€ 33,45
€ 133,80
€ 43,50

Per kwartaal
Per jaar
Per kwartaal
Per jaar
Per jaar
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E.1

Verstrekken van een gewijzigde
vergunning

€ 10,00

Per gewijzigde
vergunning

Indien de belastingplicht bij een werknemersvergunning genoemd onder D.1 of D.2 in de loop van het kwartaal of
jaar eindigt, bestaat recht op restitutie voor het aantal volle maanden dat na het einde van de belastingplicht
resteert. Voor de bedrijfsvergunning en de vergunning voor spoedeisende hulp bestaat er geen recht op restitutie bij
wijziging van de belastingplicht.

zaaknummer Z/21/401199
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Tabel 1 Locaties waar betaald parkeren geldt én met een vergunning mag worden geparkeerd

Gebied
Parkeerterreinen
rondom het
centrum
winkelgebied

Straat

Details

Tarief
Code

Zone
A:

Didamsestraat

1

Bewonersvergunning
niet toegestaan
A:

Haspelstraat

1

Bewonersvergunning
niet toegestaan
A: na 17.00 uur met

Kampsingel

nabij Albert Heijn

Musiaterplein

1

bewonersvergunning
parkeren

1

A
A:

Masiusplein en
Parkeergarage
Masiusplein

laag 0 en -1

1

Bewonersvergunning
niet toegestaan

Parkeergarage
Masiusplein

laag -2

1

E

Oude Doesburgseweg

deel ten zuiden van de inrit
t.h.v. Oude Doesburgseweg
18

2

A

A:
Schievestraat

Stationskwartier

1

Bewonersvergunning
niet toegestaan

Terrein tussen
Bergvrede en
Stadsgracht

1

A

Enghuizen

2

A

Gersdorfstraat

2

A

zaaknummer Z/21/401199

nabij Aldi
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Kerkstraat

2

A

Kostschoollaan

2

A

2

A

Nieuwe Doelenstraat

1

A

Oude Wal

2

A

Romei

2

A

2

A

Bastion

2

A

Bergvrede

2

A

Hamalandstraat

2

A

2

A

2

A

Molenstraat

Van Munsterstraat

Centrum-oost
Centrum-west

Haspelstraat

tussen Nieuwe Doelenstraat
en Arnhemseweg

tussen Romei en Van
Gimbornstraat

tussen Julianalaan en
Schievestraat

Ridder Anselmstraat

Schievestraat

2

Bewonersvergunning
niet toegestaan

Touwslagersbaan

incl. parkeerterrein
oostzijde

2

A

2

A

2

A

Schievestraat

2

A

Subenharastraat

2

A

2

A

2

A

2

A

Wecelostraat
Keizer Hendrikstraat

Centrum-Noord

A:

tussen Arnhemseweg en
Haspelstraat

Arnhemseweg

tussen Haspelstraat en
Noordeinde

tussen Molenstraat en
Julianalaan

Karel van Gelrestraat
Overige locaties
Parkeerterrein Oude

zaaknummer Z/21/401199

deel ten noorden van de
inrit t.h.v. Oude
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Doesburgseweg

Doesburgseweg 18

Deze gebieden zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart ‘Vergunninghoudersgebieden en betaald
parkeren’
Tabel 2 Locaties gereguleerde overnachtingsplaats (GOP)
Locatie

Omschrijving

Zone

Parkeerterrein
centrum

Parkeerterrein
Bommersheufsestraat
(ongenummerd),

A

naast het Musiater

zaaknummer Z/21/401199

pagina 9 van 12

Tabel 3 Locaties waar alleen met een parkeervergunning mag worden geparkeerd
Locatie

Omschrijving

Details

Zone

Centrumschil
Noord-Oost

Gennepskamp

C

Kampstraat

C

Rozenstraat

C

Tulpenstraat

C

Anjerstraat

C

Gladiolenstraat

tussen Kampstraat en Narcisstraat

C

Kampsingel

tussen Steenhuizen en Narcisstraat/
Reinierastraat
en westzijde aanliggende deel, nr. 45 t/m 73

C

Narcisstraat

C

Reinierastraat

C

Steenhuizen

C

Didamseweg

C

tussen
Steenhuizen en
Reinierastraat

C

Vondellaan

tussen Didamseweg/Julie Postelstraat en
Guido Gezellestraat (uitgezonderd
Vondellaan, tussen Jan Campertstraat en
Huygenslaan)

C

Willem
Kloosstraat

tussen Didamseweg en Potgieterstraat

C

Jacques
Perkstraat

tussen Didamseweg en Potgieterstraat

C

Brederostraat

C

Nicolaas
Beetsstraat

C

Louis

C

zaaknummer Z/21/401199
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Couperusstraat
Babberichseweg

Centrumschil
west

tussen Vondellaan en toegangspad
Grimbornhof (zuidgevel Juvenaat)

C

Julie
Postelstraat

C

Juvenaathof

C

Arnhemseweg

tussen Vincent van Goghstraat/ Hertog
Johannstraat en

B

Julianalaan/ Wilhelminalaan
Lucas van
Leijdenstraat

Zevenaar-Noord

B

Rembrandtplein

tussen Vincent van Goghstraat en Lucas van
Leijdenstraat

B

Rembrandtplein

tussen Tooropstraat en Dirk Boutsstraat

B

Schilderspoort

B

Frans Halsstraat

B

Wilhelminalaan

B

Molenstraat

tussen Vesterbos en Oranjelaan/
Wilhelminalaan

B

Oranjelaan

tussen Van Munsterstraat en Molenstraat

B

Thebenstraat

B

Vesterbos

B

Van
Nispenstraat

B

Van de
Loostraat

B

Van der
Goltzstraat

B

Stationsplein

B

Koningslinde

F

zaaknummer Z/21/401199
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Acaciastraat

Tussen Noordeinde en Berkenstraat

F

De voor 2022 geraamde kosten voor het opleggen van de naheffingsaanslag:

Vaste informatieverwerkingskosten

€ 10.000

Variabele informatieverwerkingskosten

€

0,00

Kosten van afschrijving

€

0,00

Kosten van interest

€

0,00

Personeelskosten

€ 133.633

Overheadkosten

€ 118.934

Totale kosten naheffingsaanslagen

€ 262.567

Het voor 2021 geraamde aantal naheffingsaanslagen is: 1.677
De kosten gedeeld door het aantal te verwachte naheffingsaanslagen geeft een bedrag van € 156,57. Het wettelijk
maximum te verhalen kosten van de naheffingsaanslag is vastgesteld op € 65,50. In artikel 10 stellen wij voor om voor
2022 de kosten voor de naheffingsaanslag vast te stellen op € 65,50.
Behorende bij het raadsbesluit van 22 december 2021.

De griffier van Zevenaar,

zaaknummer Z/21/401199
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9.e 1056419 Bijlage 5 Verordening toeristenbelasting 2022
1 1056419 Bijlage 5 Verordening toeristenbelasting 2022

Verordening toeristenbelasting 2022

De raad van de gemeente Zevenaar;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2021;
gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende verordening:
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2022, Z/21/401199/INT/21/1056419
1.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met
overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als
ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.
2.

Artikel 2 Belastingplicht
1.
2.
3.

3.

Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1.
De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als
bedoeld in artikel 1.
Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die verblijf
houdt als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:
1.
2.

van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating
Zorginstellingen;
van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in
Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze
persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers;

4. Artikel 4 Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal overnachtingen wordt
gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten.

zaaknummer Z/21/401199
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5.

Artikel 5 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing
1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

kampeermiddel: tent, tentwagen, kampeerauto, caravan dan wel enig ander onderkomen of ander
voertuig of gewezen voertuig of een gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde waarvoor
een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a,
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist; een en ander voor zover deze onderkomens
of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen
worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.
kampeerterrein: terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en volgens die inrichting
bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van
kampeermiddelen merendeels ten behoeve van recreatief nachtverblijf.
vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een kampeerterrein en dat
ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van eenzelfde kampeermiddel gedurende een
seizoen of een jaar.
volgtijdige standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een kampeerterrein en
dat ter beschikking wordt gesteld voor de volgtijdige plaatsing van verschillende kampeermiddelen.
woning: een huis, een naar aard en inrichting vergelijkbare ander onderkomen of een deel van een
huis of een vergelijkbaar onderkomen.
particulier: een natuurlijk persoon die buiten de uitoefening van een bedrijf of beroep gelegenheid
biedt tot verblijf.
particulier verhuurde woning: een woning die door een particulier ter beschikking wordt gesteld
voor het houden van verblijf met overnachting tegen een vergoeding in welke vorm dan ook.

2. Voor particulier verhuurde woningen en voor kampeermiddelen op vaste of volgtijdige standplaatsen kan het
aantal overnachtingen bedoeld in artikel 4 op een bij de aangifte gedaan verzoek van de belastingplichtige
forfaitair worden vastgesteld.
3. Bij de forfaitaire berekening voor particulier verhuurde woningen wordt per woning:
a.
b.

het aantal overnachtende personen gesteld op het aantal slaapplaatsen.
het aantal nachten gesteld op 80.

4. Bij de forfaitaire berekening voor kampeermiddelen op vaste standplaatsen of volgtijdige standplaatsen wordt
per standplaats:
a.
b.

het aantal overnachtende personen gesteld op 3 personen
het aantal nachten gesteld op 55.

6. Artikel 6 Belastingtarief
Het tarief bedraagt per overnachting € 1,05.
7.

Artikel 7 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
8. Artikel 8 Wijze van heffing

zaaknummer Z/21/401199
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De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

9. Artikel 9 Aanslaggrens
Belastingaanslagen van minder dan € 10,00 worden niet opgelegd.
10. Artikel 10 Termijnen van betaling
1.
2.

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald
uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet
is vermeld.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding
Het kwijtscheldingsbeleid is geregeld in de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
Artikel 12 Nachtverblijfregister
1 De belastingplichtige is gehouden per belastingjaar bij te houden een vanwege de gemeente kosteloos ter
beschikking gesteld nachtverblijfregister of een ander door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van
de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar goedgekeurd register.
2 Het nachtverblijfregister bevat met betrekking tot ieder aan wie gelegenheid tot verblijf wordt verschaft,
gegevens tenminste betreffende:
a. de duur van het verblijf;
b. het aantal overnachtende personen.
Artikel 13 Overgangsrecht
De ‘Verordening toeristenbelasting 2021’ van 16 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14,
tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de
belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Artikel 14 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
Artikel 15 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening toeristenbelasting 2022.'
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2021.

De voorzitter,

zaaknummer Z/21/401199
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9.f 1056425 Bijlagen 6 en 7: Verordening reclamebelasting 2022 (+ kaart reclamebelasting)
1 1056425 Bijlage 6 Verordening reclamebelasting 2022

*Z03C1F0F570*

Verordening reclamebelasting 2022
De raad van de gemeente Zevenaar;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2021;
gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende verordening:
Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2022, Z/21/401199/INT/21/1056425.
Artikel 1 Definities
1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder een onroerende zaak: een onroerende zaak zoals
afgebakend overeenkomstig artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken.
2. Indien verschillende gebruikers, gebruik maken van een onroerende zaak die is afgebakend conform artikel 16
van de Wet waardering onroerende zaken en deze ieder hun eigen openbare aankondigingen voeren, wordt de
onroerende zaak voor de uitvoering van deze verordening opgesplitst in evenzoveel deelobjecten als er
verschillende gebruikers zijn en wordt de belasting van elk van deze gebruikers geheven.
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam reclamebelasting wordt, binnen het gebied zoals nader aangewezen in artikel 3, een directe
belasting geheven voor een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg.
Artikel 3 Gebiedsomschrijving
De reclamebelasting is van toepassing binnen het gebied van de gemeente Zevenaar in de volgende straten:
Arnhemseweg, Didamsestraat, Grietsestraat, Haspelstraat, Dr. Honigstraat, Kampsingel, Mallemoolen, Markt,
Marktstraat, Masiusplein, Muldershof, Nieuwe Doelenstraat, Oude Doesburgseweg, Raadhuisplein, Schoolstraat en
Weverstraat, gelegen binnen de gebiedslijnen zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart.
Artikel 4 Belastingplicht
1. De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie de openbare
aankondiging wordt aangetroffen.
2. In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting voor een openbare
aankondiging, die met vermelding van de naam van een tussenpersoon is gedaan in verband met de verhuur of
de verkoop van roerende en onroerende zaken, geheven van die tussenpersoon.
3. In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste en tweede lid wordt de reclamebelasting voor een
openbare aankondiging die is aangebracht door tussenkomst van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die
zijn beroep of bedrijf maakt van ten behoeve van derden tegen vergoeding aanbrengen van openbare
aankondigingen op daartoe beschikbaar gestelde oppervlakken, geheven van die natuurlijk persoon of
rechtspersoon.
Artikel 5 Vrijstellingen
De reclamebelasting wordt niet geheven voor openbare aankondigingen:
a. die kunnen worden aangemerkt als algemene bewegwijzering waarmee een algemeen belang wordt
gediend;
b. die door een publiekrechtelijke rechtspersonen zijn gedaan in de uitoefening van hun publiekrechtelijke
taak;
c. die door (semi-)overheden of culturele, maatschappelijke of daarmee gelijk te stellen lichamen met ideële
doelstellingen zijn aangebracht en betrekking hebben op activiteiten die een cultureel, maatschappelijk,

charitatief of ideëel belang dienen;
d. aangebracht op of bij bouwterreinen, voor zover deze rechtstreeks betrekking hebben op de op dat terrein
in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden;
e. met uitsluitend naamsvermeldingen en/of openingstijden met een gezamenlijke oppervlakte van minder
dan 0,20 m² ;
f. betreffende niet tot reclame dienende aanwijzingen voor het publiek op brievenbussen,
postzegelautomaten en telefooncellen;
g. waarvoor op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst betaling aan de gemeente moet geschieden of
een vergoeding aan de gemeente verschuldigd is.
h. een openbare aankondiging die uitsluitend dient ten behoeve van de regulering van het verkeer over
openbare land- en waterwegen.
Artikel 6 Maatstaf van heffing en belastingtarief
De reclamebelasting wordt geheven naar een vast bedrag van € 668,- voor één of meer openbare
aankondigingen die worden aangetroffen per roerende, onroerende zaak of deelobject daarvan, met
inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.
Artikel 7 Belastingtijdvak
Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 8 - Wijze van heffing
De reclamebelasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 9 - Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. De reclamebelasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang
van de belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over
zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang
van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor
zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van
de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing als de belastingplichtige binnen het gebied dat aan de
reclamebelasting onderhevig is, verhuist en aldaar een andere onroerende zaak in gebruik neemt waarvoor
de belastingplicht geldt.
Artikel 10 Termijn van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden betaald
uiterlijk twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.
2. In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van
automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in
acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand
die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een
maand later.
3. In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan,
meer is dan € 10.000 of minder is dan € 50, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van
automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in
twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand
die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een
maand later.
4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

zaaknummer Z/21/401199
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Artikel 11 - Kwijtschelding
Het kwijtscheldingsbeleid is geregeld in de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
Artikel 12 – Overgangsrecht
De " verordening reclamebelasting 2021", vastgesteld bij raadsbesluit van 16december 2020 wordt ingetrokken met
ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Artikel 13 - Inwerkingtreding
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.
2.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
Artikel 14 - Citeerartikel
Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening reclamebelasting 2022”.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2021.
De griffier,

zaaknummer Z/21/401199
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pagina 3 van 3

1 1056434 Bijlage 7 Kaart reclamebelasting

9.g 1056513 Bijlage 8 Verordening precariobelasting 2022
1 1056513 Verordening precariobelasting 2022

Tarieventabel behorende bij de “Verordening precariobelasting 2022”
Hoofdstuk 1 Terras
1.1
Voor een terras behorende bij een horecabedrijf met een vergunning tot het open
mogen houden van het terras tot een tijdstip gelegen na 22:00 uur, gelegen in het
horecaconcentratiegebied, wordt een tarief per m², per jaar in rekening gebracht van € 0,00
1.2
Voor een terras, niet bedoeld in artikel 1.1 van deze tarieventabel, wordt een tarief
per m2, per jaar in rekening gebracht van
€ 0,00
Hoofdstuk 2 Braderie
Voor het houden van een braderie, blijkens een hiervoor afgegeven vergunning ingevolge de Algemene Plaatselijke
Verordening, wordt per m2 een tarief berekend van € 0,60. Het aantal m 2 wordt, tenzij anders blijkt, vastgesteld op de
ingevolge de vergunning beschikbaar gestelde oppervlakte.
Hoofdstuk 3 Roerende zaken op parkeerapparatuurplaatsen
Voor het plaatsen van roerende zaken, niet zijnde motorvoertuigen, op een parkeerapparatuurplaats wordt een tarief
berekend van €4,95 per parkeerapparatuurplaats per dag.

Behoort bij raadsbesluit van 22 december 2021.
Mij bekend,

De griffier van Zevenaar,
W.M. van der Vlies
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Z EV Ebl A R
Verordening precariobelasting

2022

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en Wethouders van 9 november

2021;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2022, lel/aollgg/lNT/21/1056513.

Artikel 1 Definities
in deze verordening wordt verstaan onder:
een kalenderjaar;
jaar:
maand:
een kalendermaand;
week:
een periode van zeven achtereenvolgende dagen;
een periode van 24 uren, aanvangendete 00.00 uur, of een gedeelte daarvan;
dag:
een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie
vergunning:
opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen
onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben.
een horecabedrijfals bedoeld in artikel
eerste lid, sub van de Algemene
horecabedrijf:
plaatselijke verordening 2018 gemeente Zevenaar;
terras:
een terras als bedoeld in artikel
eerste lid, sub van de Algemene plaatselijke
verordening gemeente Zevenaar;
parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats Waarvoor
parkeerbelasting wordt geheven door middel van
parkeerapparatuur.
horecaconcentratiegebied
Markt en Weverstraat te Zevenaar
precariobelasting:
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam precariobelasting Wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen
onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en
de daarbij behorende tarieventabel,
Artikel 3 Belastingplicht
De precariobelasting Wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven
voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan Welvan degene ten behoeve van Wie dat
voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond
aanwezig zijn.
in afwijking in zoverre van het eerste lid Wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor
het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde
gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als
degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voon/verp of de voorwerpen onder, op of
boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

Artikel
Vrijstellingen
De precariobelasting wordt niet geheven:
voor het hebben van voorwerpen, welke ingevolge een wettelijk voorschrift moeten Worden gedoogd;
voor voorwerpen, Waarvan de gemeente Zevenaar genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht

is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;
voor voorwerpen, waarvoor ter zake reeds een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;
voor niet-commerciële particuliere initiatieven, waaronder bijvoorbeeld te verstaan: wijk-, buurt- en

straatfeesten, kindermarkten
Artikel 5 Maatstafvan heffing en belastingtarief
De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening
behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.
Voor de berekening van de precariobelasting wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid
als volle eenheid aangemerkt.
Artikel 6 Berekening van de precariobelasting
Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel genoemde
lengte- of oppervlaktemaat, een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt.
indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de oppervlakte van de
horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.
De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee
aangrenzendezijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.
indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp ofde voorwerpen onder,
op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de berekening van de
precariobelasting aangeslotenbij de maatgegevens in die vergunning alsmede bij de geldigheidsduur van die
vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan. ln dat
geval bestaat aanspraakop ontheffing.
Artikel 7 Belastingtijdvak
ln de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of
de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, is het
belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een
kalenderjaaroverschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het
kalenderjaar.
ln andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de in het kalenderjaar
gelegen aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaarfeit zich voordoet of heeft voorgedaan.
Artikel 8 Wijze van heffing
De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
De precariobelasting als bedoeld in hoofdstuk van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van het
belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
indien de belastingplicht van de precariobelasting als bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel in de loop van
het belastingtijdvak aanvangt, is de precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten als er voor
dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
Indien de belastingplicht van de precariobelasting als bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel in de loop van
het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat
tijdvak verschuldigde precariobelasting als erin dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle
kalendermaanden overblijven.
Artikel :Lo Termijnen van betaling
eerste lid, van de lnvorderingswet 1990 moet een aanslag worden betaald
ln afwijking van artikel
uiterlijk twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.
ln afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van
automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald
in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de
maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens
een maand later.
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in afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op
aanslagbiljet verenigde aanslagen,of als het aanslagbiljet maar
aanslag bevat het bedrag daarvan,
meer is dan e 10.000 of minder is dan e 50, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van
automatische betalingsincassokunnen worden afgeschreven, dat de aanslagenmoeten Worden betaald
in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de
maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens
een maand later.
De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding
Het kwijtscheldingsbeleid is geregeld in de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
Artikel 12 Overgangsrecht
De “verordening precariobelasting 2021” vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2020 wordt ingetrokken met
ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor deze datum hebben voorgedaan.
Artikel 13 inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
De datum van ingang van de heffing is :Ljanuari 2022.
Artikel 14 Citeertitei
Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening precariobelasting 2022".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 22
december 2021.

De griffier

De burgemeester

deeries
W.M.van

L.).E.M.vaaniswijk
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Tarieventabel behorende bij de “Verordening precariobelasting 2022"

Hoofdstuku. Terras
1.1

1.2

Voor een terras behorende bij een horecabedrijf met een vergunning tot het open
mogen houden van het terras tot een tijdstip gelegen na 22:00 uur, gelegen in het
horecaconcentratiegebied, wordt een tarief per
perjaar in rekening gebracht van e 0,00
Voor een terras, niet bedoeld in artikel 1.1 van deze tarieventabel, Wordt een tarief
e 0,00
perjaar in rekening gebracht van
per

Hoofdstuk

2

Braderie

Voor het houden van een braderie, blijkens een hiervoor afgegeven vergunning ingevolge de Algemene Plaatselijke
een tarief berekend van e
Het aantal
Verordening, wordt per
wordt, tenzij anders blijkt, vastgesteld op de

ingevolge de vergunning beschikbaar gestelde oppervlakte.
Hoofdstuk 3 Roerende zaken op parkeerapparatuurplaatsen
Voor het plaatsen van roerende zaken, niet zijnde motorvoertuigen, op een parkeerapparatuurplaats wordt een tarief
berekend van ezhgg per parkeerapparatuurplaats per dag.

Behoort bij raadsbesluit van

22

december

2021,

Mij bekend,

De griffier van Zevenaar,
van deeries
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Verordening marktgelden 2022
De raad van de gemeente Zevenaar;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2021;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en de vigerende
marktverordening;
besluit vast te stellen de volgende verordening:
Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2022, Z/21/401199/INT/21/1056117
Artikel 1 Belastbaar feit
Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het hebben van een standplaats voor de
verkoop van waren op het daartoe aangewezen terrein voor de warenmarkt, alsmede voor het genot van
door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten verband houdende met de markt.
Artikel 2 Belastingplicht
Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie de standplaats is toegewezen.
Artikel 3 Maatstaf van heffing
1. Het marktgeld wordt bepaald aan de hand van de ingenomen ruimte.
2. Onder ingenomen ruimte wordt mede begrepen de ruimte, welke wordt ingenomen door voertuigen
waarmede koopwaren worden aan- c.q. afgevoerd, alsmede de ruimte welke wordt ingenomen voor
opslag van een reservevoorraad van koopwaren, al dan niet op of in voertuigen, tafels, e.d. geplaatst.
3. Het aantal strekkende meters wordt berekend over de grootste lengte van de ingenomen ruimte.
Artikel 4 Belastingtarieven
1. Het marktgeld bedraagt voor een dagstandplaats, als bedoeld in de Marktverordening Zevenaar, per
dag:
a. € 3,40 per strekkende meter of gedeelte daarvan bij een maximale diepte van de ingenomen ruimte van
2½ meter, met dien verstande dat het minimum marktgeld € 13,60 per standplaats bedraagt;
b. indien de diepte van de ingenomen ruimte op enig punt meer bedraagt dan 2½ meter wordt het
tweevoud van het onder a genoemde marktgeld geheven.
2. Het marktgeld voor een vaste standplaats, als bedoeld in de Marktverordening Zevenaar, bedraagt per
kalenderkwartaal:
a. € 31,15 per strekkende meter of gedeelte daarvan bij een maximale diepte van de ingenomen ruimte
van 2½ meter, met dien verstande dat het minimum marktgeld € 124,60 per standplaats bedraagt;
b. indien de diepte van de ingenomen ruimte op enig punt meer bedraagt dan 2½ meter wordt het
tweevoud van het onder a genoemde marktgeld geheven.
Artikel 5 Belastingtijdvak
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Voor zover het marktgeld per dag wordt geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan een dag. Ingeval het
marktgeld per kalenderkwartaal wordt geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan een kalenderkwartaal.
Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de per kwartaal
verschuldigde rechten
1. De rechten bedoeld in artikel 4, tweede lid, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingkwartaal of,
zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingkwartaal aanvangt zijn de rechten bedoeld in
artikel 4, tweede lid, verschuldigd voor zoveel dertiende gedeelten van de voor dat kwartaal
verschuldigde rechten als er in dat kwartaal, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle
kalenderweken overblijven.
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingkwartaal eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing
voor zoveel dertiende gedeelten van de voor dat kwartaal verschuldigde rechten bedoeld in artikel 4,
tweede lid, als er in dat kwartaal, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalenderweken
overblijven.
Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten
De rechten bedoeld in artikel 4, eerste lid, zijn verschuldigd bij de aanvang van het in gebruik nemen van
de ruimte.
Artikel 8 Wijze van heffing
Het marktgeld wordt geheven door middel van een schriftelijke gedagtekende kennisgeving waarop het
gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de
schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.
.
Artikel 9 Termijnen van betaling
1. Het marktgeld, bedoeld in artikel 4, eerste lid, dient te worden voldaan op het tijdstip van het doen of
uitreiken van de kennisgeving.
2. Het marktgeld, bedoeld in artikel 4, tweede lid, dient te worden voldaan binnen 30 dagen na de
dagtekening van de kennisgeving.
Artikel 10 Kwijtschelding
Het kwijtscheldingsbeleid is geregeld in de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
Artikel 11. Overgangsrecht
De ‘Verordening marktgeld 2021’ van 16 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel
12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing
blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Artikel 12. Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
Artikel 13. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening marktgeld 2022.'
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2021.

De griffier,
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De voorzitter,
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Verordening rioolaansluitgeld 2022
De raad van de gemeente Zevenaar;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2021;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a onder b, van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende verordening:
Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitgeld 2022, Z/21/401199/INT/21/1056416.
Artikel 1 Aard van de belasting
1.
Voor het aansluiten van een eigendom op de door of vanwege de gemeente aangelegde openbare riolering,
wordt onder de naam "rioolaansluitgeld" een recht geheven.
2.
Onder het aansluiten van een eigendom, wordt in deze verordening verstaan het maken van een aansluiting op
het hoofdriool en het leggen van één of meer buisleiding om ten behoeve van één of meer eigendommen
lozing op het hoofdriool mogelijk te maken. Het aansluiten wordt gerealiseerd door het leggen van één of meer
leidingen tot de te plaatsen controleput(ten), het maken van deze put(ten), alsmede het aansluiten van de
rioolleiding(en) van het eigendom op deze put(ten).
Artikel 2 Belastingplicht
Het recht wordt geheven van degene die een aanvraag heeft ingediend, dan wel ten behoeve van wie een aanvraag is
gedaan om een eigendom aan te sluiten op het gemeenteriool.
Artikel 3 Tarief
1. Het recht voor het aansluiten van een eigendom op een door of vanwege de gemeente aangelegde openbare
riolering bestaat uit de werkelijke kosten van het realiseren van de aansluiting. Het bedrag van de te maken
kosten wordt voorafgaand aan de aanleg aan belastingplichtige medegedeeld, met een begroting die door het
college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting is uitgebracht, wordt de aanleg op
zijn vroegst uitgevoerd de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de belastingplichtige ter kennis is
gebracht, tenzij belastingplichtige de begroting aanvecht.
2. Het recht wordt niet geheven voor het aansluiten van:
a. onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst
van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die bestemd
zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs;
b. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het
houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met
uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning.
3. Eigendommen, welke in verband met de uitoefening van een beroep, bedrijf of anderszins als een eenheid
kunnen worden beschouwd, worden voor de toepassing van deze verordening als één eigendom aangemerkt,
tenzij wordt verzocht om voor elk van de eigendommen afzonderlijke aansluitingen op het hoofdriool tot stand
te brengen.
Artikel 4 Wijze van heffing
Het rioolaansluitgeld wordt geheven door middel van een schriftelijke gedagtekende kennisgeving waarop het
gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke
kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.
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Artikel 5 Tijdstip van betaling
Het rioolaansluitgeld moet worden betaald binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving.
Artikel 6 Kwijtschelding
Het kwijtscheldingsbeleid is geregeld in de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
Artikel 7 Overgangsrecht
De ‘Verordening rioolaansluitrecht 2021’ van 16 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 8,
tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de
belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Artikel 8 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
Artikel 9 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening rioolaansluitgeld 2022.'
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2021.
De voorzitter,

zaaknummer Z/21/401199

De griffier,
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Verordening lijkbezorgingsrechten 2022

De raad van de gemeente Zevenaar;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2021,
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende verordening:
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022
Artikel 1 – Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
a.
begraafplaatsen:
de algemene begraafplaatsen
- Rosorum te Zevenaar;
- te Angerlo;
- de Hove te Lobith;
- te Pannerden
b.
particulier graf:
een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het
uitsluitend recht is verleend tot:
- het doen begraven en begraven houden van lijken;
- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
- het doen verstrooien van as;
c.
algemeen graf:
een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot
het doen begraven van lijken;
d.
particulier
een particulier graf bestemd voor een persoon jonger dan 12 jaar;
kindergraf:
e.
algemeen kindergraf: een algemeen graf bestemd voor een persoon jonger dan 12 jaar
f.
particulier urnengraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het
uitsluitend recht is verleend tot:
- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen
- het doen verstrooien van as;
g.
algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot
het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;
h.
particuliere urnennis een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend
recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen
met of zonder urnen;
i.
asbus:
een bus ter berging van as van een overledene;
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j.
k.

urn:
verstrooiingsveld:

l.

herdenkingszuil:

m.

gedenkteken:

n.
o.

graf:
grafkelder:
worden

een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;
een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan
wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is
verleend om as te doen verstrooien;
een zuil bij het verstrooiingsveld, waarop een gedenkteken kan worden
aangebracht met de naam van de overledene waarvan de as op het
verstrooiingsveld of elders is uitgestrooid;
een op een graf, urnennis of herdenkingszuil te plaatsen staand of liggend
gedenkteken;
een zandgraf of een keldergraf;
een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken
begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn

van
p.

een bovengrondse muur of wand;
particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het
uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken.

Artikel 2 - Belastbaar feit
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor
het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.
Artikel 3 - Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt
verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.
Artikel 4 - Maatstaf van heffing en belastingtarief
1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening
behorende tarieventabel.
2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid
als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 5 - Wijze van heffing
De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het
gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de
schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt
Artikel 6 - Ontstaan van de belastingschuld
De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van
de bezittingen, werken of inrichtingen.
Artikel 7 - Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald
binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.
Artikel 8 – Kwijtschelding
Het kwijtscheldingsbeleid is geregeld in de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
Artikel 9 – Overgangsrecht
1. De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten Zevenaar 2021’ van 16 december 2020 wordt ingetrokken met
ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande
dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
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2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 10, tweede lid,
genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden
voor
de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten
hiervoor in die periode plaatsvindt.
Artikel 10 - Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
Artikel 11 – Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als; “Verordening lijkbezorgingsrechten 2022”.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2021.
De griffier,
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Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2022
Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten
1 a. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 30 jaar in een
.
particulier graf doen begraven en begraven houden van lijken of het doen bijzetten en bijgezet
houden van asbussen met of zonder urnen, wordt geheven
€ 3.285b. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 20 jaar in een
particulier graf doen begraven en begraven houden van lijken of het doen bijzetten en bijgezet
houden van asbussen met of zonder urnen, wordt geheven
€ 2.373,c. Voor het verlengen van het onder a. en b. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode
van 10 jaar geheven
€ 1.070,d. Voor het verlengen van het onder a. en b. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode
van 5 jaar geheven
€

532,-

2 a. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 30 jaar in een
.
particulier kindergraf doen begraven en begraven houden van lijken of het doen bijzetten en
bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen, wordt geheven

€

532,-

b. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 20 jaar in een
particulier kindergraf doen begraven en begraven houden van lijken of bijzetten en bijgezet
houden van asbussen met of zonder urnen, wordt geheven

€

355,-

c. Voor het verlengen van het onder a. en b. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode
van 10 jaar geheven
€

233,-

d. Voor het verlengen van het onder a. en b. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode
van 5 jaar geheven
€

117,-

3 a. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 30 jaar in een
.
particulier urnengraf doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen
€ 2.555,wordt geheven
b. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 20 jaar in een
particulier urnengraf doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen
€ 1.851,wordt geheven
c. Voor het verlengen van het onder a. en b. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode
van 10 jaar geheven
€ 608,d. Voor het verlengen van het onder a. en b. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode
van 5 jaar geheven
€

304,-

4 a. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 30 jaar in een
particuliere urnennis bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen wordt
€ 2.251,geheven
b. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 20 jaar in een
particuliere urnennis bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen wordt
€ 1.633,geheven
c. Voor het verlengen van het onder a. en b. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode
van 10 jaar geheven
€ 776,d. Voor het verlengen van het onder a. en b. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode
van 5 jaar geheven
€

385,-

5 a. Voor het omzetten van een algemeen graf naar een particulier graf wordt geheven
€ 1.916,b. Voor het omzetten van een algemeen kindergraf naar een particulier kindergraf wordt geheven € 1.146,-
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6
.

Indien overeenkomstig artikel 24 van de Wet op de Lijkbezorging tot gehele of gedeeltelijke
geslotenverklaring van de begraafplaats wordt overgegaan, bestaat - voor zover nog geen
tweede begraving in een graf of tweede bijzetting van een asbus in een particulier urnengraf
of particuliere urnennis heeft plaatsgevonden aanspraak op restitutie van 50% van het geheven
recht.

Hoofdstuk 2 Begraven
1. a. Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder in een algemeen graf
wordt geheven
b. voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan 12 jaar of van een doodgeboren kind
en/of onvoldragen vrucht in een algemeen graf wordt geheven
c voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder in een particulier
graf wordt geheven
d. voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan 12 jaar of van een doodgeboren kind
en/of onvoldragen vrucht in een particulier kindergraf wordt geheven
2.
De in het eerste lid genoemde rechten worden verhoogd:
a. met 100%, indien het begraven geschiedt op zondagen, algemeen erkende christelijke en
nationale feestdagen, nieuwjaarsdag, alsmede op zaterdagen vóór 8.30 uur of na 13.00 uur;

€

2.074,-

€

710,-

€ 1.014,€ 568,-

b met 50%, indien het begraven geschiedt op maandag tot en met vrijdag vóór 8.30 uur of
na 16.00 uur.
Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en verstrooiing
1.
Voor het bijzetten van een asbus in een algemeen graf wordt geheven:
a. voor een asbus, bevattende de as van een overleden persoon van 12 jaar of ouder
b. voor een asbus, bevattende de as van een overleden kind jonger dan 12 jaar of van een
doodgeboren kind en/of onvoldragen vrucht
2.

€ 1.957,€

Voor het bijzetten van een asbus in een algemeen urnengraf wordt geheven:
a. voor een asbus, bevattende de as van een overleden persoon van 12 jaar of ouder
b. voor een asbus, bevattende de as van een overleden kind jonger dan 12 jaar of van een
doodgeboren kind en/of onvoldragen vrucht

979,-

€ 1.638,-

3.
4.
5.

Voor het bijzetten van een asbus in een particulier urnengraf of in een urnennis wordt geheven
Voor het bijzetten van een asbus in een particulier graf wordt geheven
Voor het verstrooien van de as van een overledene op het verstrooiingsveld wordt geheven:
a. zonder aanwezigheid van belangstellenden
b. in aanwezigheid van een of meerdere belangstellenden
6.
De in het eerste tot en met vijfde lid genoemde rechten worden verhoogd:
a. met 100%, indien het bijzetten of verstrooien geschiedt op zondagen, algemeen erkende
christelijke en nationale feestdagen, nieuwjaarsdag, alsmede op zaterdagen vóór 8.30 uur of
na 13.00 uur;

€

816,-

€
€

380,380,-

€
€

123,208,-

b. met 50%, indien het bijzetten of verstrooien geschiedt op maandag tot en met vrijdag vóór
8.30 uur of na 16.00 uur.
Hoofdstuk 4 Plaatsen gedenkteken en verlengen algemeen (urnen) graf
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1.
2.
3.
4.

Voor een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf, een urnengraf, een
urnennis of een herdenkingszuil wordt geheven

€

167,-

Voor het verlengen van het in stand houden van een gedenkteken op een herdenkingszuil wordt
per periode van 5 jaar geheven
€

86,-

Voor het verlengen van het in stand houden van een algemeen graf of een algemeen kindergraf
wordt per periode van 5 jaar geheven

€

553,-

Voor het verlengen van het in stand houden van een algemeen urnengraf wordt per periode van
5 jaar geheven
€

395,-

Hoofdstuk 5 Lichten van een lijk of asbus
1. a. Voor het lichten van een lijk wordt, behalve wanneer dit op rechterlijk bevel geschiedt,
geheven
b. Voor het na lichting weer begraven in een ander graf wordt - naast het hiervoor onder a.
vermelde bedrag - een recht geheven, als bedoeld in hoofdstuk 2, eerste lid.
2. a. Voor het lichten van een urn uit een graf of een nis wordt, behalve wanneer dit op rechterlijk
bevel geschiedt, geheven

€

2.074,-

€

395,-

€

105,-

b. Voor het na lichting weerplaatsen van een asbus wordt - naast het hiervoor onder a.
vermelde bedrag - een recht geheven als bedoeld in hoofdstuk 3, eerste lid.

1.
2.

Hoofdstuk 6 Lijkschouwing
Voor het ingevolge de Wet op de Lijkbezorging doen schouwen van een lijk door een
gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven

Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt met 50% verhoogd, indien de betreffende
werkzaamheden moeten worden verricht op werkdagen tussen 19.00 uur en 07.00 uur, dan wel op
zaterdag of zondag.

Behorende bij raadsbesluit van 22 december 2021.

De griffier van Zevenaar,

zaaknummer Z/21/401199
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9.k Amendement GroenLinks Vrijstelling leges ANBI en SBBI
1 AANVAARD Amendement GroenLinks Vrijstelling leges ANBI en SBBI

Amendement Vrijstelling leges ANBI en SBBI organisaties
De ondergetekende stelt volgend amendement voor bij voorstel Z/21/401199
Belastingverordeningen 2022 INT/21/1056109 Verordening leges 2022:
De raad besluit:
Vast te stellen de verordening op de heffing en invordering van leges 2022,
Z/21/401199/INT/21/1056109.
Wordt gewijzigd in:
De raad besluit:
Vast te stellen de verordening op de heffing en invordering van leges 2022,
Z/21/401199/INT/21/1056109 waarbij
aan Artikel 4 Vrijstellingen wordt toegevoegd:
Leges worden niet geheven voor:

E. het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 3.2.2.1 van de bij deze
verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een
instelling die een ANBI of SBBI status hebben.
Toelichting
In de voorliggende verordening wordt voor iedereen die gebruik maakt van de markt (bijvoorbeeld
voor het plaatsen van een kraam) leges (zijnde € 59,80) geheven, ongeacht het karakter van de
activiteiten of de aard van de organisatie (commercieel of niet). Het gebruik van de markt door ANBI
of SBBI organisaties beperkt zich namelijk tot het geven van voorlichting/verstrekken van informatie,
het werven van leden en/of ten gunste van de organisatie dienende verkoopactiviteiten.
Zevenaar, 22 december 2021
Bart Kagei, GroenLinks

Dit amendement is aangenomen in de vergadering van 22 december 2021.
Stemverhouding:
Voor stemden de leden van de fracties: GroenLinks, Lokaal Belang (met uitzondering van de heer
Putman), CDA, PvdA, VVD, D66, SP en Sociaal Zevenaar (22)
Tegen stemde de heer Putman van de fractie van Lokaal Belang (1)

De griffier,
W.M. van der Vlies

De voorzitter,
L.J.E.M. van Riswijk

9.k.1 Bijlagen 12 t/m 15 Verordening leges 2022 (+ tarieventabel, bijlage Basisbedragen Nederlands Bouwinstituut en bijlage Welstandstariefregeling)
1 1056109 Bijlage 12 Verordening leges 2022 (aangepast en getekend)

Legesverordening

2022

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 november

2021,

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhefen onderdeel en 229, eerste lid, aanhef en
onderdeel van de Gemeentewet en de artikelen tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;
besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022, 2/21/401199/lNT/21/1056109
Artikel 1 Definities
Deze verordening verstaat onder:
de periode van oo.oo uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt
aangemerkt;
een aaneengesloten periode van zeven dagen;

'maand': het tijdvak dat loopt van nedag in een kalendermaand tot en met de
dag in de volgende
kalendermaand,-rnet dien verstande dat als de nedag in een kalendermaand go of gljanuari is, de
e
dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

het tijdvak dat loopt van de
kalenderjaar,-

nedag in een kalenderjaar tot

en met de

dag in het volgende

'kalenderjaar'zde periode van ljanuari tot en met 31 december.
Artikel z Belastbaar feit
Onder de naam `leges' worden rechten geheven voor:
het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse
identiteitskaart ofeen reisdocument,-een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij
behorende tarieventabel.
Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument,dan
wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend ofde handelingen zijn verricht.
Artikel
Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:
diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie)
zijn of worden verhaald;
diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenhef?ng of kosteloos moeten
worden verleend;
diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening ofgehele ofgedeeltelijke intrekking van een
omgevingsvergunning ofwijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die
aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
eerste lid, onder
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het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld
eerste lid, onderdeel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het
in artikel
een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning
beperkte milieutoets).
van de bij deze
het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel
verordening behorende tarieventabel,indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een instelling
die een ANB! of SBBl status hebben.

Artikel 5 Maatstaven van hef?ng en tarieven
De leges Worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening
behorende tarieventabel.
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als
bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tariefde som van de bedragen die op
grond van deze verordening verschuldigdzouden zijn voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling ofenig ander besluit in het
kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit
derde lid, van de Crisis- en
strekt ter vervanging van deze besluiten,zoals bedoeld in artikel

herstelwet.
Voor de berekening van de legesWordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid
als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing
De leges Worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke
kennisgeving, Waaronder mede Wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota ofandere schriftuur. Het
gevorderde bedrag Wordt mondeling, dan Wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke
kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.
Artikel 7 Termijnen van betaling
eerste lid, van de lnvorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald
ln afwijking van artikel
ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel
mondeling wordt gedaan, op het moment

van het doen van de kennisgeving;

schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving,dan wel in geval van
toezending daarvan,binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend,

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf
Gehele of gedeeltelijke vermindering ofteruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening
behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die
dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.
Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden
Het coliege van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening indien de
Wijzigingen:
van zuiver redactionele aard zijn,-
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een gevolg zijn van nieuwe ofgewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden
na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad ofde Staatscourant en
het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

hoofdstuk

2

(reisdocumenten),-

hoofdstuk 3 (rijbewijzen),onderdeel

(verstrekkingen uit de basisregistratie personen),-

onderdeel

(verklaring omtrent

het gedrag),-

hoofdstuk 16 (kansspelen),een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze
verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel

11

Overgangsrecht

De `Legesverordening 2021' van 16 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12,
tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing
blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid,
opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden
voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de
leges hiervoor in die periode plaatsvindt.
Artikel

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
12

De datum van ingang van de heffing is 1januari

2022.

Artikel 13 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2022".
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op
december 2021.

De griffier,
2

zaaknummer
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De burgemeester,
L.J.E.M.van Riswijk
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1 1056053 Bijlage 13 Tarieventabel leges 2022

*[..]*

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2022 Zevenaar
Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
Hoofdstuk 5 Reserveren
Hoofdstuk 6 Reserveren
Hoofdstuk 7 Verstrekkingen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
Hoofdstuk 11 Reserveren
Hoofdstuk 12 Leegstandwet
Hoofdstuk 13 Reserveren
Hoofdstuk 14 Reserveren
Hoofdstuk 15 Reserveren
Hoofdstuk 16 Kansspelen
Hoofdstuk 17 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Zevenaar
Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer
Hoofdstuk 19 Diversen
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
Hoofdstuk 4 Vermindering
Hoofdstuk 5 Teruggaaf
Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
Hoofdstuk 9 Reserveren
Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking
Hoofdstuk 11 Diversen
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2
Hoofdstuk 1 Horeca
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen, markten, e.d.
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven
Hoofdstuk 4 Reserveren
Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Bijlage 1

bij 2.1.1.1: Onderzoeksrapport Basisbedragen Gebouwen (ter
inzage)

Bijlage 2

bij artikel 2.3.1.2: Kosten advisering van het Gelders
Genootschap (ter inzage)

Titel 1 Algemene dienstverlening
2022
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of
registratie van een partnerschap op:

1.1.1.1

de in het "Reglement burgerlijke stand" voor maandag tot en
met zondag vastgestelde uren , behalve de aangewezen dagen
en tijden voor kosteloze huwelijksvoltrekking, registratie van een
partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap
of van een huwelijk en de hierna onder 1.1.1.2 en 1.1.1.3
genoemde dagen
a.1, in het gemeentehuis
a.2, in het gemeentehuis overeenkomstig artikel 6, lid 1 a derde
gedachtestreepje van het reglement burgerlijke stand
(tussenhuwelijk)

€ 335,15
€ 144,35

€ 283,55

1.1.1.2

b. alle overige aangewezen trouwlocaties
de in het "Reglement burgerlijke stand" voor zaterdag
vastgestelde uren

€ 613,55
€ 386,70

1.1.1.3

a.in het gemeentehuis
b. alle overige aangewezen trouwlocaties
de in het "Reglement burgerlijke stand" voor zondag
vastgestelde uren
a.
Overige aangewezen trouwlocaties

1.1.1.4

Het tarief voor een verzoek tot benoeming van een reeds
beëdigde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
voor een eenmalige voltrekking van een huwelijk of
partnerregistratie bedraagt

1.1.2

Voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een
partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek
1 van het Burgerlijk Wetboek gelden dezelfde tarieven als
genoemd onder 1.1.1.1, sub a en 1.1.1.2, sub a.
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1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4

1.1.5

1.1.5.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale
uitvoering
een duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje
een gekalligrafeerd trouwboekje of partnerschapsboekje
Het tarief voor het bijschrijven van een kind in een gekalligrafeerd
trouwboekje of partnerschapsboekje bedraagt per kind
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag om een gereserveerde datum voor de
huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of
omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te
annuleren
binnen een periode van 1 maand voorafgaand aan die
gereserveerde datum:

€ 23,50
€ 23,50
€ 43,40
€ 7,80

€ 120,00

1.1.5.2

binnen een periode van 1 tot 3 maanden voorafgaand aan die
gereserveerde datum:

1.1.6

Indien de aanvraag bedoeld in artikel 1.1.5 een
tussenhuwelijk/tussenpartnerregistratie betreft, bedraagt het
tarief bij annulering

1.1.6.1

binnen een periode van 1 maand voorafgaand aan die
gereserveerde datum:

€ 80,00

1.1.6.2

binnen een periode van 1 tot 3 maanden voorafgaand aan die
gereserveerde datum:

€ 40,00

1.1.7

Indien de aanvraag bedoeld in artikel 1.1.5 een gratis
geregistreerd partnerschap of huwelijksvoltrekking betreft na
inlevering van de melding voorgenomen
huwelijk/partnerregistratie, bedraagt het tarief

€ 40,00

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag om een gereserveerde datum voor de
huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of
omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te
wijzigen na inlevering van de melding voorgenomen

€ 40,00
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€ 40,00
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huwelijk/partnerregistratie

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten
behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is geldt het tarief (afgerond naar beneden op vijf cent)
zoals dat het laatst is opgenomen in artikel 6 van het Besluit
paspoortgelden;

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd
van 18 jaar nog niet heeft bereikt geldt het tarief (afgerond naar
beneden op vijf cent) zoals dat het laatst is opgenomen in artikel
6 van het Besluit paspoortgelden

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden
bevattende dan een: nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel
1.2.1 (zakenpaspoort)

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is geldt het te heffen tarief (afgerond naar beneden op vijf
cent) zoals dat het laatst is opgenomen in artikel 6 van het Besluit
paspoortgelden

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd
van 18 jaar nog niet heeft bereikt geldt het te heffen tarief
(afgerond naar beneden op vijf cent) zoals dat het laatst is
opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond
van de Wetbetreffende de positie van Molukkers als Nederlander
wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is geldt het te heffen tarief (afgerond naar beneden op vijf
cent) zoals dat het laatst is opgenomen in artikel 6 van het Besluit
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paspoortgelden
1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd
van 18 jaar nog niet heeft bereikt geldt het tarief (afgerond naar
beneden op vijf cent) zoals dat het laatst is opgenomen in artikel
6 van het Besluit paspoortgelden

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument
voor vreemdelingen geldt het te heffen tarief (afgerond naar
beneden op vijf cent) zoals dat het laatst is opgenomen in artikel
6 van het Besluit paspoortgelden

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is geldt het te heffen tarief (afgerond naar beneden op vijf
cent) zoals dat het laatst is opgenomen in artikel 6 van het Besluit
paspoortgelden

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd
van 18 jaar nog niet heeft bereikt geldt het te heffen tarief
(afgerond naar beneden op vijf cent) zoals dat het laatst is
opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een
persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de
betrokken persoon geldt het te heffen tarief (afgerond naar
beneden op vijf cent) zoals dat het laatst is opgenomen in artikel
6 van het Besluit paspoortgelden

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en
met 1.2.6 genoemd document geldt een toeslag (afgerond naar
beneden op vijf cent) zoals die het laatst is opgenomen in artikel
6 van het Besluit paspoortgelden

1.2.8

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met
1.2.6 genoemd document, geldt een toeslag (afgerond naar
beneden op vijf cent) zoals die het laatst is opgenomen in artikel
6 van het Besluit paspoortgelden, op de in de onderdelen 1.2.1
tot en met 1.2.7 genoemde bedragen.

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
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1.3.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs bedraagt
het tarief zoals dat het laatst is opgenomen in het Reglement
rijbewijzen artikel 104b vermeerderd met de
rijkskostencomponent (het bedrag dat de gemeenten moeten
afdragen aan de Dienst Wegverkeer als vergoeding van de
productiekosten van het rijbewijs), afgerond naar beneden op vijf
cent.

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een
spoedlevering vermeerderd met het tarief zoals dat het laatst is
opgenomen in het Reglement rijbewijzen artikel 104b
vermeerderd met de rijkskostencomponent (het bedrag dat de
gemeenten moeten afdragen aan de Dienst Wegverkeer als
vergoeding van de productiekosten van het rijbewijs), afgerond
naar beneden op vijf cent.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de
onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan
1.4.1
verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon
waarvoor de basisregistratie personen moet worden
geraadpleegd.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
1.4.1.1
aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking
tot het verstrekken van gegevens waarbij de betaling via internet
geschiedt, per verstrekking

€ 4,65
€ 4,05

1.4.2.2

tot het verstrekken van een volledig overzicht (persoonslijst) van
alle in de basisregistratie personen opgenomen gegevens van één
persoon (inzagerecht)

€ 10,45

1.4.2.3

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woonen/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van
verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en
de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije
verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van
bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot
wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)
Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één
verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens
omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de
basisregistratie personen.

€ 4,65

1.4.1.1.1
1.4.1.1.2

1.4.3

zaaknummer Z/21/401199

pagina 6 van 32

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag:

1.4.4.1
1.4.5

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking
Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel
17 van het besluit basisregistratie personen bedraagt per
verstrekking het tarief zoals dat het laatst is opgenomen in artikel
10, lid 2 van de Regeling basisregistratie personen
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de
gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed
kwartier.

1.4.6

€ 6,65

€ 14,10

Hoofdstuk 5 Reserveren
Hoofdstuk 6 Reserveren
Hoofdstuk 7 Verstrekkingen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
1,7
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag voor het op papier dan wel digitaal verstrekken van
1.7.1

kopieën van documenten op grond van artikel 7 eerste lid, onder
a, van de Wet openbaarheid van bestuur:

1.7.1.1

voor minder dan 6 kopieën

1.7.1.2
1.7.1.3
1.7.2

voor 6 tot 13 kopieën
voor 14 of meer kopieën, per kopie
een uittreksel van een document of een samenvatting van de
inhoud van een document op grond van artikel 7, eerste lid onder
c, van de Wet openbaarheid van bestuur, per pagina

€ 0,00
€ 5,30
€ 0,37
€ 2,45

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
1,8,1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van:
1.8.1.1.1

een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan,
voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de
legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of
stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.2.1
1.8.1.2.2
1.8.1.2.3
1.8.1.2.4
1.8.1.2.5
1.8.1.2.6

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde
in formaat A3, per bladzijde
in formaat A2, per bladzijde
in formaat A1, per bladzijde
in formaat A0, per bladzijde
in een ander formaat, per 1000 cm²
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1.8.2

1.8.2.1

1.8.2.2
1.8.2.2.1
1.8.2.2.2
1.8.2.2.3
1.8.2.2.4
1.8.2.2.5
1.8.2.2.6
1.8.2.3

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel
uit:
het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke
beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het
verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen
de legger bedoeld in artikel 27 van de wegenwet:
in formaat A4 of kleiner, per bladzijde
in formaat A3, per bladzijde
in formaat A2, per bladzijde
in formaat A1, per bladzijde
in formaat A0, per bladzijde
in een ander formaat, per 1000 cm²
de gemeentelijke basisadministratie adressen of de gemeentelijke
basisadministratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet
basisregistraties adressen en gebouwen

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
1.9
aanvraag:
1.9.1
tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag zoals
dat het laatst is opgenomen in de Regeling Vergoeding Verklaring
Omtrent het gedrag en Gedragsverklaring Aanbesteden;
1.9.2
tot het legaliseren van een handtekening
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
1.10.1
Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen
in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder
daaraan besteed kwartier

€ 15,45

€ 2,10
€ 4,05
€ 6,20
€ 10,20
€ 20,55
€ 2,10
€ 15,45

€ 4,65

€ 11,35

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van:

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief
berustend stuk, voor de eerste vijftig pagina’s, per pagina

€ 0,51

voor elke volgende pagina
een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk
In afwijking van artikel 5, derde lid, van de verordening worden
geen leges in rekening gebracht indien minder dan een kwartier
aan het doen van naspeuringen is besteed.

€ 0,07
€ 3,60

1.10.2.2
1.10.3
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1.10.4

In afwijking van subonderdeel 1.10.2.1 worden geen leges in
rekening gebracht bij verstrekking van 10 of minder pagina’s.

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
1.11
aanvraag:
tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13,
1.11.1
tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 57,75

Hoofdstuk 12 Leegstandwet
1.12
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag:
1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van
leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van
de Leegstandwet

€ 211,35

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van
woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de
Leegstandwet

€ 125,80

Hoofdstuk 13 Reserveren
Hoofdstuk 14 Reserveren
Hoofdstuk 15 Reserveren
Hoofdstuk 16 Kansspelen
1.16.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als
bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen. Indien de
vergunning geldt voor:
1.16.1.1
1.16.1.2

één speelautomaat voor 12 maanden maximaal:
twee of meer speelautomaten voor 12 maanden maximaal:

1.16.1.3

een tijdvak, korter dan 12 maanden maximaal:
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€ 56,50
€ 22,50
+ (aantal
kansspelautomaten
x €34,-)
€ 22,50 + (aantal
kansspelautomaten
x
€ 34,-) x (looptijd
delen door 12)
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1.16.1.4

een tijdvak langer dan 12 maanden tot vier jaar:

1.16.1.5
1.16.1.6

één speelautomaat voor langer dan 4 jaar:
twee of meer speelautomaten voor langer dan 4 jaar:

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in
artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

Hoofdstuk 17 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Zevenaar
1.17.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag in verband met het verkrijgen van een
instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening
ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en
wijze van uitvoering van werkzaamheden
1.17.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag in verband met het verkrijgen van een
instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening
ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en
wijze van uitvoering van werkzaamheden van minder ingrijpende
aard
1.17.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
melding voor spoedeisende werkzaamheden als bedoeld in de
Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI)
1.17.4

€ 22,50 + (aantal
kansspelautomaten
x
€ 34,-) x (looptijd
delen door 12)
€ 226,50
maximaal
€ 90,50 + (aantal
kansspelautomaten
x
€ 136,-)
€ 55,30

€ 531,38

€ 111,12

€ 111,12

Het bedrag genoemd in 1.17.1 wordt, indien het betreft
werkzaamheden waarbij de strekkende meters sleuf meer dan
1000 meter bedraagt en voor zover de werkzaamheden
plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende
meters sleuf verhoogd met € 1,45 met een maximum van
€ 72.257,85.

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer
1.18
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag:
1.18.1.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

1.18.1.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 om met
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€ 25,35
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een motorvoertuig het autoluwe gebied als bedoeld in de
Verordening ontheffing autoluw gebied Zevenaar, binnen te
rijden, voor de duur van
een week

€ 25,35

een maand

€ 40,55

een jaar
tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 om met
een motorvoertuig het autoluwe gebied als bedoeld in de
Verordening ontheffing autoluw gebied Zevenaar, binnen te
rijden voor de bewoner in de autoluwe zone, per jaar

€ 60,85
€ 25,35

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van
de Regeling voertuigen

€ 24,35

1.18.3.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als
bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer (BABW)

€ 21,30

1.18.3.2

tot het verstrekken van een duplicaat van een
gehandicaptenparkeerkaart of een plaatselijke parkeerontheffing
in het geval van diefstal of vermissing

€ 10,15

1.18.4

tot het verkrijgen van een vergunning voor aanleg, verplaatsen of
het wijzigen van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 58,75

1.18.5

tot het wijzigen van een parkeerontheffing

€ 10,15

1.18.6

tot het verkrijgen van een transponder

€ 30,40

1.18.6.1

als borgstelling voor de transponder

€ 50,70

1.18.1.3

Hoofdstuk 19 Diversen
1.19.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van:
1.19.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet
elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief
is opgenomen:
voor de eerste vijftig pagina’s per pagina
voor elke volgende pagina

1.19.1.2

€ 0,51
€ 0,07

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover
daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke
regeling een tarief is opgenomen:
voor de eerste vijftig pagina’s, per pagina
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voor elke volgende pagina
1.19.1.3

waarbij in afwijking van de subonderdelen 1.19.1.1 en 1.19.1.2
geen leges in rekening worden gebracht bij verstrekking van 10 of
minder pagina’s.

1.19.1.4

kleurenfotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders
in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is
opgenomen
voor de eerste vijftig pagina’s, per pagina

1.19.1.5

voor elke volgende pagina
kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de
in de subonderdelen 1.19.1.1 en 1.19.1.2 genoemde stukken,
voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere
wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening
of lichtdruk, met een oppervlakte van:
a. minder dan 2.500 cm 2 (formaat A6 t/m A11)
b. 2.500 cm 2 of meer, maar minder dan 10.000 cm 2 (formaat
A5 t/m A0)
c. 10.000 cm 2 of meer (formaat 2A0 en 4A0 of groter)

1.19.1.6

1.19.1.7

1.19.2

€ 0,07

€ 1,05
€ 0,15

€ 4,85
€ 9,45
€ 13,10

calques, al dan niet behorend bij de subonderdelen 1.19.1.1 en
1.19.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in
deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is
opgenomen, per calques met een oppervlakte van:
a. minder dan 2.500 cm 2 (formaat A6 t/m A11)
b. 2.500 cm 2 of meer, maar minder dan 10.000 cm 2 (formaat
A5 t/m A0)

€ 14,10
€ 21,95

c.10.000 cm 2 of meer (formaat 2A0 en 4A0 of groter)
stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager
moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in
deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is
opgenomen, per pagina

€ 29,25
€ 3,55

Wet geluidhinder
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag om een hogere grenswaarde vast te stellen dan de ten
hoogste toelaatbare geluidsbelasting op grond van artikel 83 Wet
geluidhinder (HGW-procedure)

zaaknummer Z/21/401199

€ 1.185,90

pagina 12 van 32

1.19.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een ontheffing op grond
van artikel 8.4 van het bouwbesluit 2012 waarbij een akoestisch
onderzoeksrapport beoordeeld moet worden, wordt het
overeenkomstig de subonderdelen 1.19.5 berekende bedrag
verhoogd met

1.19.2.2

Indien het een aanvraag betreft tot het verlenen van een
ontheffing als bedoeld in artikel 8.3 Bouwbesluit 2012
(geluidhinder bedrijfsmatige bouw- en sloopwerkzaamheden)

1.19.2.2.1

geldig voor één aaneengesloten periode van 24 uur, of een
gedeelte ervan, waarbinnen gebruik zal worden gemaakt van de
ontheffing ten behoeve van soortgelijke activiteiten, dan
bedraagt het tarief

1.19.2.2.2

geldig voor meer dan één aangesloten periode van 24 uur, of een
gedeelte daarvan, voor de eerste periode: dan bedraagt het tarief

€ 190,75

€ 190,75

183,05 vermeerderd met € 14,00 voor elke volgende
aaneengesloten periode van 24 uur of gedeelte ervan,
waarbinnen gebruik zal worden gemaakt van de ontheffing ten
behoeve van gelijksoortige activiteiten,
met een maximum van € 70,15.

1.19.3

Algemene plaatselijke verordening
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verlenen van een:

1.19.3.1.1
1.19.3.1.2

0ntheffing als bedoeld in artikel 5:34, lid 3 APV:
ontheffing voor een vreugde- of kampvuur (artikel 5:34 Algemene
plaatselijke verordening gemeente Zevenaar)

€ 40,20
€ 40,20

1.19.3.1.3

doorlopende stookontheffing voor één stookseizoen voor
specifieke gevallen, onderhoud landgoederen of grote agrarische
percelen, waarbij sprake is van het onderhouden van meer dan
één kilometer aan karakteristieke landschapselementen (artikel
5:34 Algemene plaatselijke verordening jo. artikel 6.4.1
Beleidsregel resthout met beleid verbranden)

€ 40,20

1.19.3.2

ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 Algemene plaatselijke
verordening gemeente Zevenaar (overige geluidhinder)
€ 190,75

1.19.3.2.1

geldig voor één aaneengesloten periode van 24 uur, of een
gedeelte ervan, waarbinnen gebruik zal worden gemaakt van de
ontheffing ten behoeve van soortgelijke activiteiten

€ 190,75

1.19.3.2.2

geldig voor meer dan één aangesloten periode van 24 uur, of een
gedeelte daarvan, voor de eerste periode

zaaknummer Z/21/401199
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1.19.3.2.3

vermeerderd met € 13,60 voor elke volgende aaneengesloten
periode van 24 uur of gedeelte ervan, waarbinnen gebruik zal
worden gemaakt van de ontheffing ten behoeve van
gelijksoortige activiteiten, met een maximum van € 68,05
Indien voor de aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als
bedoeld in de subonderdelen 1.19.3.2.1 of 1.19.3.2.2 een
akoestisch rapport dient te worden beoordeeld (bijvoorbeeld
overeenkomstig het "Plan van aanpak en beleidsregels inzake het
beperken van geluidsoverlast van werkzaamheden vanwege de
NS aan en rond de spoorlijn in Zevenaar") wordt het
overeenkomstig de subonderdelen 1.19.3.2.1 of 1.19.3.2.2
berekende bedrag verhoogd met

1.19.3.2.4

Indien een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als
bedoeld in artikel 1.19.3.2 voor een niet- commerciële activiteit
wordt ingediend door particulier, stichting of vereniging, dan
bedraagt het tarief

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verlenen van een persoonsgebonden
gedoogbeschikking voor het permanent mogen bewonen van een
recreatieverblijf

€ 190,75

€ 59,80

€ 190,75

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere
beschikking
1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet
benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

1.19.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van:

1.19.6.1

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager
moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in
deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is
opgenomen, per pagina

€ 8,85

1.19.6.2

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet
elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief
is opgenomen, per pagina

€ 1,55

1.19.6.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover
daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke
regeling een tarief is opgenomen:

€ 1,05

1.19.6.2.1
1.19.6.2.2

per pagina op papier van A4-formaat
per pagina op papier van een ander formaat

€ 1,05
€ 1,05
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Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
2.1.1
Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
2.1.1.a
aanlegkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in
paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve
voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische
installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk,
of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten,
de omzetbelasting niet inbegrepen. Onder aanlegkosten vallen
alle kosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van het werk of
werkzaamheden, overeenkomstig de ingediende aanvraag
omgevingsvergunning. Indien de werken of werkzaamheden
geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt
in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een
derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald
voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag
betrekking heeft;
2.1.1.1

bouwkosten:
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de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in
paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012),
voor het uit te voeren werk, dan wel een raming van alle kosten
(exclusief BTW) die gemoeid zijn met de volledige uitvoering van
het werk, overeenkomstig de ingediende aanvraag
omgevingsvergunning. Onder bouwkosten vallen in ieder geval de
kosten van omgevingsvergunningplichtige bouwkundige werken,
installaties die een wezenlijk onderdeel van het bouwwerk
uitmaken om het bouwwerk aan haar doel te laten
beantwoorden (bijv. verlichting, verwarming, ventilatie,
roltrappen, liften en dergelijke) en vaste inrichtingen. De bouwen materiaalkosten moeten marktconform worden opgegeven,
ook wanneer een deel van de werkzaamheden door middel van
zelfwerkzaamheid wordt uitgevoerd, of wanneer hergebruikte
materialen worden gebruikt.
Als minimale ondergrens van de bouwkosten wordt gehanteerd
de door het Nederlands Bouwkosten Instituut (NBI) bepaalde
basisbedragen voor gebouwen provincie Gelderland, zoals
benoemd in het Onderzoeksrapport Basisbedragen Gebouwen 3de
kwartaal 2021, of zoals dit laatstelijk is gewijzigd of vervangen.
Een exemplaar daarvan is in te zien bij de gemeente.

2.1.1.2
2.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn
omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de
Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo
zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten
waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is
uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk
voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag
Het tarief bedraagt voor het beoordelen van een
2.2
conceptaanvraag om een omgevingsvergunning :

€ 115,50

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
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2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor
een project: de som van de verschuldigde leges voor de
verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project
geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking
heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in
verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend
naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit
hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de
vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag
een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten: bestaande uit de handelingen: toets
bestemmngsplan, toets bouwbesluit, toets bouwverordening (en
de toets welstand zoals wordt geregeld in artikel 2.3.1.2)

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt
het tarief, indien de bouwkosten

2.3.1.1.1

minder bedragen dan € 500.000,-, 2,5% van de bouwkosten met
een minimum van
€ 188,00
€ 500.000,- bedragen of meer, maar minder dan € 1.000.000,-,
2,2% van het deel van de bouwkosten tussen de € 500.000,- en
€ 1.000.000,-, vermeerderd met
€ 12.500,00;
€ 1.000.000,- bedragen of meer, maar minder dan € 5.000.000,-,
1,9% van het deel van de bouwkosten tussen € 1.000.000,- en €
5.000.000,-,vermeerderd met € 23.500,00;

2.3.1.1.2

2.3.1.1.3

2.3.1.1.4

€ 5.000.000,- bedragen of meer, 1,6 % van de bouwkosten boven
de € 5.000.000,- vermeerderd met € 99.500,00.

Welstandstoets

2.3.1.2

Indien een aanvraag als bedoeld in subonderdeel 2.3.1.1 en
onderdeel 2.3.15 moet worden getoetst aan de eisen van
welstand waaraan het bouwplan moet voldoen, door de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap,
worden de tarieven van genoemde commissie gehanteerd, zoals
die blijken uit de bijgevoegde tariefregeling vermeerderd met
BTW.
Aanlegactiviteiten
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2.3.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt
het tarief:

2.3.2.1

Indien aanlegkosten minder bedragen dan € 1.000.000,00

2.3.2.2

indien de aanlegkosten meer dan € 1.000.000 bedragen € 505,30
verhoogd met € 185,60 per € 1.000.000 of deel daarvan waarmee
die aanlegkosten € 999.999 te boven gaan, met een maximum
van € 98.071,75.

2.3.3

€ 505,30

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een
bouwactiviteit
Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens
sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het
bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1
2.3.3.1.1
2.3.3.1.2

2.3.3.2

2.3.3.2.1

2.3.3.3

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo
wordt toegepast (binnenplanse afwijking):
indien de afwijking bedoeld onder 2.3.3.1, betreft het toepassen
van de 10% regeling
indien de afwijking bedoeld onder 2.3.3.1 betrekking heeft op
artikel 39 van het bestemmingsplan Buitengebied Zevenaar
Noord (2018) en de aanvraag past qua bouw en gebruik in de
hoofdbestemming:

€ 696,05
€ 0,00

€ 0,00

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo
wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):
Indien de omgevingsvergunning bedoeld onder 2.3.1, 2.3.3.1 en
2.3.3.2 de realisatie van een grondgebonden zonneenergiesysteem betreft en de omvang van de opstelling c.q.
installatie niet groter is dan noodzakelijk om te voorzien in de
energiebehoefte van het eigen perceel en in ieder geval niet
groter is dan 50 m2 bedraagt het tarief:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo
wordt toegepast (buitenplanse afwijking) 2,5 % van de
bouwkosten met een minimumtarief van € 477,95 en een
maximum van € 6.071,45,-

€ 696,05

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast
(tijdelijke afwijking):

€ 433,10
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2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 433,10

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de
activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel
4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12,
eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van
provinciale regelgeving):

€ 433,10

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de
activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel
4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12,
eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van
nationale regelgeving):

€ 433,10

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 433,10

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een
bouwactiviteit

2.3.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet
tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo
wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 696,05

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo
wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo
wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast
(tijdelijke afwijking)

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 427,95

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de
activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel
4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12,
eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van
provinciale regelgeving):

€ 427,95

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de
activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel
4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12,
eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van
nationale regelgeving):

€ 427,95
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2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot
brandveiligheid

2.3.5.a

De bruto vloeroppervlakte (BVO) van een ruimte of van een groep
van ruimten, is de oppervlakte gemeten op vloerniveau langs de
buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de
desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.
Ter aanvulling op het bovengenoemde geldt het volgende:
• Indien een binnenruimte aan een andere binnenruimte grenst,
moet worden gemeten tot het hart van de desbetreffende
scheidingsconstructie;
• Indien een gebouw gebonden buitenruimte aan een
binnenruimte grenst, moet het grondvlak van de
scheidingsconstructie volledig worden toegerekend aan de BVO
van de binnenruimte.
Bij de bepaling van de BVO wordt niet meegerekend een
schalmgat of een vide, indien de oppervlakte daarvan groter is
dan of gelijk is aan 4 m².
Bij de bepaling van de grenslijn, dient een incidentele nis of
uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te worden
genegeerd, voor zover het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5
m².

2.3.5.1

€ 427,95

Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt
het tarief met een bruto vloeroppervlakte:

2.3.5.1.1

tot en met 100 m2

2.3.5.1.2

van 101 tot en met 500 m2

2.3.5.1.3

van 501 tot en met 2.000 m2

2.3.5.1.4

van 2.001 tot en met 5.000 m2

2.3.5.1.5

van 5.001 tot en met 50.000 m2
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€ 1,65
per m2 plus
€ 603,25
€ 1,45
per m2 plus
€ 645,80
€ 0,71
per m2 plus
€ 1.000,25
€ 0,30
per m2 plus
€ 1.206,50
€ 0,02
per m2 plus
€ 3.217,40
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2.3.5.1.6

meer dan 50.000 m2

2.3.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het wijzigen van een gebruiksvergunning voor het
brandveilig gebruik van een bouwwerk met een bruto
vloeroppervlakte

2.3.5.2.1

tot en met 100 m2

2.3.5.2.2

van 101 tot en met 500 m2

2.3.5.2.3

van 501 tot en met 2.000 m2

2.3.5.2.4

van 2.001 tot en met 5.000 m2

2.3.5.2.5

van 5.001 tot en met 50.000 m2

2.3.5.2.6
2.3.5.3

meer dan 50.000 m2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het wijzigen van een gebruiksvergunning voor het
brandveilig gebruik van een bouwwerk, welke een beperkte
administratieve handeling vergt

2.3.5.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag ingevolge de voorwaarde in de vergunning van degene
op wiens naam de vergunning is gesteld, of op aanvraag van de
rechtverkrijgende, tot het overschrijven op naam van een ander
dan degene op wiens naam de vergunning is gesteld, voor zover
er geen wijzigingen zijn opgetreden in het gebruik van het
bouwwerk waarvoor de vergunning is verleend

2.3.5.5

Indien een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, als
bedoeld in de subonderdelen 2.3.5.1 of 2.3.5.2 wordt geweigerd,
dan wel de aanvraag door de aanvrager wordt ingetrokken,
worden de volgens dat onderdeel berekende leges met 50 %
verminderd.

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten
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€ 0,01
per m2 plus
€ 3.722,75

€ 0,80
per m2 plus
€ 278,40
€ 0,70
per m2 plus
€ 299,05
€ 0,35
per m2 plus
€ 469,20
€ 0,15
per m2 plus
€ 861,05
€ 0,01
per m2 plus
€ 1.527,75
€ 0,01
per m2 plus
€ 1.949,00
€ 50,50

€ 242,30
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2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met
betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met
betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de
Monumentenverordening Zevenaar aangewezen monument,
waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 12,
tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of
ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen
van een monument:

€ 92,80

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een
monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in
gevaar gebracht:

€ 92,80

2.3.6.1.3

Voor de toetsing van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.6.1
door de monumentencommissie van het Gelders Genootschap,
worden de tarieven van genoemde commissie gehanteerd, zoals
die blijken uit de bijgevoegde tariefregeling.

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking
heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stadsof dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de
Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens
provinciale verordening of een gemeentelijke verordening
aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste
lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale
verordening of van die gemeentelijke verordening een
vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd
stads- of dorpsgezicht
indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een
bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan,
beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het
tarief:

2.3.8

€ 92,80

€ 510,45

Aanleggen of veranderen weg
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Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een
weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg
waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale
verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke
verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld
in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
2.3.9

Uitweg/inrit
Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben,
veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg
waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale
verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke
verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld
in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo,
bedraagt het tarief:

2.3.10

Kappen

2.3.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen
vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in
een provinciale verordening of artikel 2, eerste lid, van de
Bomenverordening Zevenaar een vergunning of ontheffing is
vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g,
van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.10A

Handelsreclame
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning voor
het maken of voeren van handelsreclame (artikel 4:16 Algemene
Plaatselijke verordening gemeente Zevenaar)

2.3.11

€ 85,60

€ 47,90

€ 214,45

Opslag van roerende zaken
Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van
roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de
gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een
provinciale verordening, artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke
verordening gemeente Zevenaar of artikel 10 van de
Parkeerverordening Zevenaar een vergunning of ontheffing is
vereist, bedraagt het tarief:

2.3.12

€ 278,40

€ 59,80

Natura 2000-activiteiten
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Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als
bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit
omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief,
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit
hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen
bedoelde activiteiten:
2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)
Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als
bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit
omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief,
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit
hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen
bedoelde activiteiten:

2.3.14

€ 167,05

€ 167,05

Handelingen in het kader van de Tracéwet of het Tracébesluit
Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op de Tracéwet of het
Tracébesluit bedraagt het tarief 2,5 % van de bouw- of
aanlegkosten, met een minimum van
€ 505,40 en een maximum van € 6468,10

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen
Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als
bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het
tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen
van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag
dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk
voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase
betrekking heeft;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen
van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: 120 %
van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in
dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de
tweede fase betrekking heeft, waarbij het bedrag aan leges dat is
vastgesteld voor de eerste fase in mindering wordt gebracht

2.3.16

Beoordeling bodemrapport
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk
voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een
bodemrapport wordt beoordeeld:
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2.3.16.1
2.3.16.2

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport
voor de beoordeling van een plan van aanpak betreffende
archeologisch (voor)onderzoek

€ 193,85
€ 193,85

2.13.16.3

voor de beoordeling van rapportages die voortvloeien uit
archeologisch (voor)onderzoek op grond van de artikelen 39,
tweede lid, 40, eerste lid of 41, eerste lid van de
Monumentenwet

€ 539,30

2.3.17
2.3.17.1

Verplicht advies
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene
maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening
aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet
uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking
op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in
artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot
het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het
college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.17.1 is
uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de
vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager
ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde
werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of
algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan
een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de
omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel
2.27, eerste lid, van de Wabo:
het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen
van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het
college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.18.1 is
uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de
vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager
ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde
werkdag schriftelijk is ingetrokken.
Kennisgevingen
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2.3.19

De bedragen van de artikelen 2.3.1 t/m 2.3.10A en 2.3.15,
worden verhoogd met € 54,65. Indien men de 'start
werkzaamheden' minimaal 7 dagen voor de aanvang ervan én
vervolgens 'gereed werkzaamheden' maximaal 7 dagen na de
voltooiing ervan schriftelijk meldt bij de gemeente, ontvangt men
die € 54,65 terug.
Dit artikel geldt niet voor de activiteiten genoemd in de
artikelen 2.3.9 en 2.3.10 voor zover de gemeente de aanvrager is

2.3.20

Achteraf ingediende aanvraag
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het
tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt
ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit 50%
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

Hoofdstuk 4 Vermindering
2.4.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan
door een beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in
hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking
heeft, worden de ter zake van de beoordeling van de
conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de
leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de
omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3, mits de
omgevingsvergunning is aangevraagd binnen zes maanden na het
verleende advies.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf
2.5.1
Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag
omgevingsvergunning voor bouw-, monumenten-, aanleg- of
sloopactiviteiten
2.5.1.1

Indien de aanvraag voor een omgevingsvergunning, welke wordt
voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure zoals
bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) wordt ingetrokken binnen 4 weken na
indiening van de aanvraag, is een restitutie mogelijk van

50%

2.5.1.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt
voorbereid met de uitgebreide procedure, zoals bedoeld
in paragraaf 3.2 van de Wabo, wordt ingetrokken binnen 8 weken
na indiening van de aanvraag, is een restitutie mogelijk van

50%

2.5.2.

Verrekening in geval van een nieuwe aanvraag
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De leges die geheven zijn voor een al verleende bouwvergunning
of omgevingsvergunning waarvan nog geen gebruik is gemaakt,
worden verrekend met het bedrag dat verschuldigd is voor het in
behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een
nieuwe vergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit die
beperkt afwijkt van de al verleende vergunning, met dien
verstande dat zij niet minder zullen bedragen dan het in
subonderdeel 2.3.1.1.1 genoemde minimumbedrag. De leges
voor verhogingen/aanvullende leges worden niet verrekend. Het
vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is
dat naar de omstandigheden beoordeeld sprake is van een geheel
nieuw bouwplan.
2.5.3

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf
Een bedrag minder dan het in subonderdeel 2.3.1.1.1 genoemde
minimumbedrag wordt niet teruggegeven.
Geen teruggaaf legesdeel externe adviezen of verklaring van geen
bedenkingen
Van de leges verschuldigd op grond van subonderdelen 2.3.1.2,
2.3.6.1.3 en de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf
verleend.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning
2.6
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid,
onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
2.7
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het wijzigen van een verleende vergunning waarvan
nog geen gebruik is gemaakt, als gevolg van een, naar de
omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: 5%
van de leges die verschuldigd zijn voor het in behandeling nemen
van de onderliggende vergunning waarop de te wijzigen aanvraag
ziet met een minimum van

€ 56,70

€ 183,55

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
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2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als
bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening.
De leges zijn exclusief onderzoeken en opstellen
bestemmingsplan.

€ 7.435,20

2.8.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag zoals bedoeld in artikel 2.8.1. op het moment dat deze
aanvraag wordt meegenomen in een door de gemeente
geïnitieerde bestemmingsplanprocedure (actualisatie) voor dat
perceel/gebied

€ 5.238,70

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan
als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet
ruimtelijke ordening

€ 5.243,85

Hoofdstuk 9 Reserveren
Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking
2.10
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet
benoemde beschikking:

€ 59,80

Hoofdstuk 11 Diversen
2.11
2.12

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
beoordelen van een stikstofdepositieberekening
In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 3 van deze titel
bedraagt het tarief van een niet afsluitbaar dierenverblijf met een
oppervlakte tot 30 vierkante meter
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Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2
Hoofdstuk 1 Horeca
3.1.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van
3.1.1.1
een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van
artikel 3 van de Alcoholwet

€ 554,75

3.1.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
melding als bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet bij wijziging
leidinggevende (per leidinggevende met een maximum van 3) of
bij wijziging van de oppervlakten van de horeca- of slijtlokaliteiten
en terrassen als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in

3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.2.1

artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet
artikel 35 van de Alcoholwet
indien er sprake is van een meerjarenvergunning als bedoeld in
artikel 3.2.1.1 bedraagt het tarief voor een ‘meerjarenontheffing’
op grond van artikel 35 Alcoholwet

€ 136,10
€ 136,10
€ 278,40

3.1.3

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in
artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 193,85

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de
sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel
2:29, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening

€ 136,10

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen, markten, e.d.
3.2.1.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een nietcommercieel evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid van
de Algemene plaatselijke verordening gemeente Zevenaar
(evenementenvergunning)
3.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag om een meerjarenvergunning voor het organiseren van
een niet-commercieel evenement als bedoeld in artikel 2:25a,
eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente
Zevenaar (evenementenvergunning)

3.2.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag om een vergunning voor het organiseren van
een commercieel evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid
en 2:25a eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening
gemeente Zevenaar (evenementenvergunning)
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bij een aangevraagd aantal bezoekers tot 500
bij een aangevraagd aantal bezoekers van 500 tot 2000
bij een aangevraagd aantal bezoekers van 2000 tot 5000
bij een aangevraagd aantal bezoekers van 5000 tot 7500
bij een aangevraagd aantal bezoekers van 7500 of meer, per
bezoeker

€ 167,05
€ 232,00
€ 855,90
€ 1.046,70
€ 0,41

waarbij bij een meerjarenvergunning of een evenement verspreid
over meerdere dagen, het aantal bezoekers wordt berekend per
jaar/per dag.
3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
vergunning of ontheffing als bedoeld in:

3.2.2.1

artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente
Zevenaar (standplaats)

€ 59,80

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
3.3
aanvraag voor vergunning of ontheffing als bedoeld in:
3.3.1

artikel 3:4, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente
Zevenaar (een seksinrichting), per jaar

€ 959,05

3.3.2

artikel 3:4, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente
Zevenaar (een escortbedrijf), per jaar

€ 649,65

3.3.3

artikel 3:10, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente
Zevenaar (een sekswinkel), per jaar

€ 161,90

Hoofdstuk 4 reserveren
Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
3.5.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet
benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 59,80

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet
3.6
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag:
3.6.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de
Winkeltijdenwet

€ 59,80

3.6.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 42,25
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Behorend bij raadsbesluit van 22 december 2021
De griffier van Zevenaar
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1 1056743 Bijlage 14 Bijlage bij legestabel; Basisbedragen Nederlands Bouwinstituut

Basisbedragen Gebouwen Nederlands Bouwkosten Instituut
3e kwartaal 2021 (Juli)
Gelderland
12 Wegentransport voorzieningen
122 Wegen voor motorvoertuigen
Aantal m²
(Niet m³)
Hoofdwegen, buiten de bebouwde kom
2
breedte4,0
7,5m,
m,zijberm
tussenberm
1 Rijbanen,
Rijbaan, breedte
1,0 m 1,50 m,
zijberm 1,0 m
Secundaire wegen, buitende bebouwde kom
1 Rijbaan, breedte 4,0 m
2 Rijbanen, breedte 7,5 m
Secundaire wegen, binnen de bebouwde kom
1 Rijbaan, breedte 4,0 m
2 Rijbanen, breedte 7,5 m
Gebiedsontsluitingswegen
1 Rijbaan, breedte 4,0 m
2 Rijbanen, breedte 7,5 m
Ventwegen, asfalt
1 Rijbaan, 30 km
1 Rijbaan, 60 km
Ventwegen, betonnen klinkers
1 Rijbaan, 30 km
1 Rijbaan, 60 km
Ventwegen, gebakken klinkers
1 Rijbaan, 30 km
1 Rijbaan, 60 km

Bouwkosten voor de leges
251
501
1001
tot
tot
tot
tot
250
500
1000
2500

2501
tot
10000

vanaf
10001

per m² 1.023
per m² 686

882
591

794
532

733
491

706
473

677
454

per m²
per m²

716
480

617
414

556
372

513
344

494
331

474
318

per m²
per m²

767
514

662
443

595
399

550
368

529
355

508
340

per m²
per m²

501
336

432
290

389
261

359
241

346
232

332
222

per m² 992
per m² 1.092

856
941

770
847

711
782

684
753

657
723

per m² 1.054
per m² 1.212

909
1.045

818
940

755
868

727
836

698
802

per m² 1.330
per m² 1.530

1.147
1.319

1.032
1.187

953
1.096

917
1.055

881
1.013

751
tot
2500

vanaf
2501

125 Wegen anders dan voor motorvoertuigen
Aantal m²
(Niet m³)

Bouwkosten voor de leges
101
251
501
tot
tot
tot
tot
100
250
500
750

Voetpaden, vrijliggende
1 strook, breedte 1,50 m
2 stroken, breedte 3,50 m

per m²
per m²

61
52

53
45

48
40

44
37

42
36

41
35

Voetpaden, trottoir
1 strook, tot 1,00 m
1 strook, van 1,00 tot 1,25 m
1 strook, van 1,25 tot 1,50 m
1 strook, van 1,50 tot 2,00 m
1 strook, van 2,00 tot 2,50 m

per m²
per m²
per m²
per m²
per m²

79
74
70
68
67

68
64
61
59
58

61
57
55
53
52

56
53
50
49
48

54
51
49
47
46

52
49
47
45
44

per m²
per m²
per m²

102
88
70

88
76
61

79
68
55

73
63
50

71
61
49

68
58
47

per m²
per m²
per m²

108
92
74

93
80
64

83
72
57

77
66
53

74
64
51

71
61
49

per m²
per m²
per m²

113
97
78

97
84
67

88
75
60

81
70
56

78
67
54

75
64
51

per m²
per m²

77
66

66
57

60
51

55
47

53
46

51
44

Fietspaden, vrijliggende, asfalt
1 strook, breedte 1,50 m
1 strook, breedte 2,00 m
2 stroken, breedte 3,50 m
Fietspaden, vrijliggende, betonnen klinkers
1 strook, breedte 1,50 m
1 strook, breedte 2,00 m
2 stroken, breedte 3,50 m
Fietspaden, vrijliggende, gebakken klinkers
1 strook, breedte 1,50 m
1 strook, breedte 2,00 m
2 stroken, breedte 3,50 m
Fietspaden, langs wegen
1 strook, breedte 1,50 m
1 strook, breedte 2,00 m
Basisbedragen per m² excl. BTW.

© 2021 Nederlands Bouwkosten Instituut

Gelderland
126 Parkeerplaatsen (plekken)
Aantal m²
(Niet m³)
Parkeerterrein met plekken
Asfalt
Betonnen klinkers
Gebakken klinkers
Basisbedragen per m² excl. BTW.

per m²
per m²
per m²

Bouwkosten voor de leges
101
251
501
tot
tot
tot
tot
100
250
500
2500
61
55
69

53
48
59

48
45
43

44
41
39

2501
tot
5000

vanaf
5001

42
38
36

41
36
34

127 Parkeerplaatsen
Aantal m³

Parkeergebouwen
Bovengronds, vrijstaand, open

Bouwkosten voor de leges
10001 15001 25001
tot
tot
tot
tot
10000 15000 25000 50000

50001
tot
vanaf
100000 100001

2- laags
3- laags
4- laags
5- laags
6- laags
7- laags

159
151

146
139
130
128
123
120

131
125
117
115
110
107

121
113
106
104
99
96

117
104
98
96
91
88

112
99
94
92
87
84

Bovengronds, vrijstaand, dicht

2- laags
3- laags
4- laags
5- laags
6- laags
7- laags

176
168

163
156
147
145
140
137

148
142
134
132
127
124

138
130
123
121
116
113

134
121
115
113
108
105

129
116
111
109
104
101

Bovengronds, onderbebouwing, open

1- laags
2- laags
3- laags
4- laags

174
162
154
145

157
146
139
130

145
135
125
118

140
130
115
109

134
125
110
105

Bovengronds, onderbebouwing, dicht

1- laags
2- laags
3- laags
4- laags

196
184
175
165

177
166
158
148

163
153
142
134

157
148
131
124

151
142
125
119

Parkeergarages
Ondergronds

Ondergronds, onderbouwing

1- laags
2- laags
3- laags
4- laags

343
312
297

309
280
266
252

285
252
239
227

274
232
221
210

250
223
199
188

240
215
191
181

1- laags
2- laags
3- laags
4- laags

280
255
242

251
228
217
206

232
205
195
185

223
189
180
171

204
182
163
154

196
175
156
147

Overdekt
Onder bebouwing, gesloten
Onder bebouwing, half open

217
223
176

195
201
158

180
185
146

173
178
140

158
163
128

152
156
123

2- laags
3- laags

85
78

77
70

71
65

68
63

61
56

59
54

1- laags
2- laags

265
251

Half verdiept

Parkeerdek

Fietsenstalling

Basisbedragen per m³ excl. BTW.
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Gelderland
18 Overige civieltechnische voorzieningen
181 Tunnels, onderdoorgangen
Aantal m²
(Niet per m³)

Bouwkosten voor de leges
251
501
1001
tot
tot
tot
tot
250
500
1001
2500

2501
tot
5000

vanaf
5001

9.798
7.838
4.703
3.680
3.386

10.114
8.091
4.855
3.799
3.495

9.912
7.929
4.758
3.723
3.425

5.134

5.300

5.194

Bouwkosten voor de leges
26
51
101
tot
tot
tot
tot
25
50
100
150
3.070 2.647 2.567 2.461
2.211 1.906 1.848 1.772
2.051 1.768 1.715 1.645

151
tot
175
2.541
1.829
1.698

vanaf
176
2.490
1.793
1.664

Autotunnel
1 Rijbaan, breedte 4 m met vluchtstrook
2 Rijbanen, breedte 7,5 m met vluchtstrook
2 x 2 Rijbanen, breedte 15 m met vluchtstrook
2 x 3 Rijbanen, breedte 23 m met vluchtstrook
2 x 4 Rijbanen, breedte 30 m met vluchtstrook

per m²
per m²
per m²
per m²
per m²

Fietstunnel
2 stroken, breedte 3,50 m

per m² 6.404

12.221 10.535 10.219
12.588 8.428 8.176
12.965 5.057 4.905
13.354 3.957 3.838
13.755 3.641 3.531

5.521

5.355

182 Bruggen/viaduct
Aantal m²
(Niet per m³)
Breedte 2 m
Breedte 3 m
Breedte 4 m

per m²
per m²
per m²

Breedte 1,5 m
Breedte 2,0 m
Breedte 2,5 m

per m²
per m²
per m²

1.358
1.119
935

1.171
965
806

1.136
936
782

1.089
897
749

1.124
926
774

1.102
908
758

Brreedte 4 m
Breedte 6 m

per m²
per m²

5.101
4.081

4.397
3.518

4.265
3.412

4.089
3.271

4.221
3.377

4.137
3.309

Viaduct/Flyover
2 x Rijbanen, breedte 11 m
2 x 2 Rijbanen, breedte 17 m
2 x 3 Rijbanen, breedte 21,4 m
Basisbedragen per m² excl. BTW.

per m²
per m²
per m²

3.336
3.456
3.568

2.876
2.979
3.076

2.789
2.890
2.984

2.674
2.771
2.861

2.761
2.860
2.953

2.705
2.803
2.894
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Gelderland
26 Agrarische voorzieningen
263 Bouwwerken voor landbouw
Aantal m³

Boerderijen
Veldschuren
3 zijden, gesloten
2 zijden, gesloten
Loodsen
Stalen gevels
Betonnen gevels
Houten gevels

Bouwkosten voor de leges
501
751
1001
tot
tot
tot
tot
500
750
1000
2500

2501
tot
5000

vanaf
5001

vrijstaande
tegen stallen gebouwd

249
229

224
207

202
186

182
167

163
150

157
144

hoogte tot 5,50 m
van 5,50 tot 7,50 m
hoogte tot 5,50 m
van 5,50 tot 7,50 m

35
32
30
28

31
29
27
25

29
26
25
23

28
26
24
22

25
23
22
20

24
22
21
19

hoogte tot 5,50 m
van 5,50 tot 7,50 m
hoogte tot 5,50 m
van 5,50 tot 7,50 m
hoogte tot 5,50 m
van 5,50 tot 7,50 m

52
48
58
53
54
49

47
43
51
48
48
44

43
39
48
44
44
41

42
34
46
43
43
40

38
34
41
38
39
36

36
33
40
37
37
34

15001
tot
25000

vanaf
25001

26 Agrarische voorzieningen
264 Bouwwerken voor tuinbouw
Aantal m³

Kassen
Type, Breedkap

Type, Venlo
Loodsen
Dicht
Open
Basisbedragen per m³ excl. BTW.

Bouwkosten voor de leges
1001
2501
7501
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000

niet verwarmd
verwarmd

12
34

12
32

10
27

9
26

niet verwarmd
verwarmd

10
32

10
31

8
26

8
25

32
27
18

31
26
18

25
21
14

geïsoleerd
ongeïsoleerd

39
32
22

35
29
20
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Gelderland
265 Bouwwerken voor veeteelt
Aantal m³

Stallen groenlabel
Loopstallen, rundvee

Luifelstal, rundvee

Grupstal, rundvee

Ligboxenstal, rundvee

Ligboxenstal, kalveren

Paardenstalling

Varkensstal, vleesvarkens

Varkensstal, fokvarkens

Varkensstal, kraamvarkens

Varkensstal, zeugen

Kippenstallen, vleeskuikens

Kippenstallen, legkippen

Geitenstal
Schapenstal
Luchtwasser, chemische
Luchtwasser, biologische
Mestkelders, 2 kelders
Mestkelders, 3 kelders
Mestkelders, 4 kelders
Mestsilo, staal
Mestsilo, beton
Silo, voeder
Silo, kunstmest
Basisbedragen per m³ excl. BTW.

Bouwkosten voor de leges
1001
2501
7501
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000

Nokhoogte tot 5,50
Nokhoogte van 5,51 tot 7,50
Nokhoogte vanaf 7,51
Nokhoogte tot 5,50
Nokhoogte van 5,51 tot 7,50
Nokhoogte vanaf 7,51
Nokhoogte tot 5,50
Nokhoogte van 5,51 tot 7,50
Nokhoogte vanaf 7,51
Nokhoogte tot 5,50
Nokhoogte van 5,51 tot 7,50
Nokhoogte vanaf 7,51
Nokhoogte tot 5,50
Nokhoogte van 5,51 tot 7,50
Nokhoogte vanaf 7,51
Nokhoogte tot 5,50
Nokhoogte van 5,51 tot 7,50
Nokhoogte vanaf 7,51
Nokhoogte tot 5,50
Nokhoogte van 5,51 tot 7,50
Nokhoogte vanaf 7,51
Nokhoogte tot 5,50
Nokhoogte van 5,51 tot 7,50
Nokhoogte vanaf 7,51
Nokhoogte tot 5,50
Nokhoogte van 5,51 tot 7,50
Nokhoogte vanaf 7,51
Nokhoogte tot 5,50
Nokhoogte van 5,51 tot 7,50
Nokhoogte vanaf 7,51
Nokhoogte tot 5,50
Nokhoogte van 5,51 tot 7,50
Nokhoogte vanaf 7,51
Nokhoogte tot 5,50
Nokhoogte van 5,51 tot 7,50
Nokhoogte vanaf 7,51
Nokhoogte tot 5,50
Nokhoogte van 5,51 tot 7,50
Nokhoogte tot 5,50
Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

43
34
39
87

35
28
26
56
46
41
53
43
39
49
40
36
63
51
46
91
75
67
73
60
54
77
63
57
95
78
70
108
88
80
86
71
64
102
84
76
60
56
46
41
21
24
71
57
49
39
31
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31
25
23
50
41
37
47
39
35
44
36
32
56
46
42
81
67
60
65
53
48
69
56
51
85
69
63
96
79
71
77
63
57
91
75
68
54
50
41
37
11
13
64
51
44
31
25

28
23
21
45
37
33
43
35
31
39
32
29
51
42
37
73
60
54
59
48
43
62
51
46
76
63
57
87
71
64
69
57
51
82
68
61
49
45
37
33
9
11

15001
tot
25000

vanaf
25001

27
22
20
43
35
32
41
33
30
37
31
28
48
40
36
70
57
52
56
46
41
59
48
44
73
60
54
83
68
61
66
54
49
79
64
58
47
43
35
32
6
7

24
20
18
39
32
29
36
30
27
34
28
25
43
36
32
63
52
47
50
41
37
53
44
39
66
54
48
74
61
55
60
49
44
71
58
52
42
39
32
29
2
2

Gelderland
27 Industriële productie voorzieningen
273 Bouwwerken voor de voedingsindustrie, met inbegrip van drank en tabak
Bouwkosten voor de leges
Aantal m³
1001
2501
7501
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000
Productie / gedeeltelijke opslaghallen
hoogte tot 5,50 m
geïsoleerd
80
72
65
59
ongeïsoleerd
75
67
61
55
van 5,50 tot 7,50 m
geïsoleerd
67
60
54
48
ongeïsoleerd
62
56
51
45
vanaf 7,50 m
geïsoleerd
63
57
51
46
ongeïsoleerd
58
52
47
42
274 Bouwwerken voor de scheikundige en aanverwante industrie
Bouwkosten voor de leges
Aantal m³
1001
2501
7501
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000
Laboratorium / productie / gedeeltelijke opslag
hoogte tot 5,50 m
geïsoleerd
87
79
71
64
ongeïsoleerd
81
74
66
60
van 5,50 tot 7,50 m
geïsoleerd
73
65
59
53
ongeïsoleerd
67
61
55
49
vanaf 7,50 m
geïsoleerd
68
61
55
50
ongeïsoleerd
63
56
51
46

15001
tot
25000

vanaf
25001

53
49
44
40
41
38

47
44
39
36
37
34

15001
tot
25000

vanaf
25001

58
53
48
45
45
41

52
48
43
40
40
37

15001
tot
25000

vanaf
25001

50
46
41
38
38
36

45
41
37
34
35
32

15001
tot
25000

vanaf
25001

56
51
46
43
44
41

50
46
41
39
39
37

2751 Bouwwerken voor productie van metaalproducten
Aantal m³

Productie / gedeeltelijke opslaghallen
hoogte tot 5,50 m

geïsoleerd
ongeïsoleerd
geïsoleerd
ongeïsoleerd
geïsoleerd
ongeïsoleerd

van 5,50 tot 7,50 m
vanaf 7,50 m

Bouwkosten voor de leges
1001
2501
7501
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000
75
70
63
58
59
55

68
63
56
52
53
49

61
57
51
47
48
44

55
51
45
42
43
40

Basisbedragen per m³ excl. BTW.
2756 Bouwwerken voor transportmateriaal
Aantal m³

Werkplaatsen / garage (auto)
hoogte tot 5,50 m
van 5,50 tot 7,50 m
vanaf 7,50 m

geïsoleerd
ongeïsoleerd
geïsoleerd
ongeïsoleerd
geïsoleerd
ongeïsoleerd

Bouwkosten voor de leges
1001
2501
7501
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000
84
78
70
65
66
61

76
70
63
59
60
56

Basisbedragen per m³ excl. BTW.
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69
63
57
53
53
50

62
57
51
48
48
45

Gelderland
277 Bouwwerken voor de minerale producten voor houtproducten en afgeleide producten
278 Bouwwerken voor het bouwbedrijf
Bouwkosten voor de leges
Aantal m³
1001
2501
7501
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000
Productie / opslaghallen / werkplaatsen
hoogte tot 5,50 m
geïsoleerd
79
71
64
57
ongeïsoleerd
74
66
59
54
van 5,50 tot 7,50 m
geïsoleerd
66
60
54
48
ongeïsoleerd
61
56
50
45
vanaf 7,50 m
geïsoleerd
62
56
50
45
ongeïsoleerd
58
52
47
42

15001
tot
25000

vanaf
25001

52
48
43
41
41
38

47
44
39
37
37
34

15001
tot
25000

vanaf
25001

50
47
42
38
39
36

45
42
38
34
35
33

15001
tot
25000

vanaf
25001

53
50
44
41
41
39

48
45
40
37
37
35

15001
tot
25000

vanaf
25001

28 Overige industriële voorzieningen
281 Bouwwerken voor de zware industrie
Aantal m³

Productie / gedeeltelijke opslaghallen
hoogte tot 5,50 m

geïsoleerd
ongeïsoleerd
geïsoleerd
ongeïsoleerd
geïsoleerd
ongeïsoleerd

van 5,50 tot 7,50 m
vanaf 7,50 m

Bouwkosten voor de leges
1001
2501
7501
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000
76
71
63
59
59
55

69
64
57
53
53
50

62
58
52
48
48
44

56
52
46
43
43
40

282 Bouwwerken voor de lichte industrie
Aantal m³

Productie / gedeeltelijke opslaghallen
hoogte tot 5,50 m
van 5,50 tot 7,50 m
vanaf 7,50 m

geïsoleerd
ongeïsoleerd
geïsoleerd
ongeïsoleerd
geïsoleerd
ongeïsoleerd

Bouwkosten voor de leges
1001
2501
7501
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000
81
76
68
63
64
59

73
68
61
57
57
54

66
61
55
51
51
48

60
55
49
46
46
43

284 Bouwwerken voor opslag
Aantal m³

Magazijnen / opslaghallen
hoogte tot 5,50 m
van 5,50 tot 7,50 m
vanaf 7,50 m

geïsoleerd
ongeïsoleerd
geïsoleerd
ongeïsoleerd
geïsoleerd
ongeïsoleerd

Bouwkosten voor de leges
1001
2501
7501
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000
69
64
57
53
54
50

62
58
52
48
48
45

56
52
46
43
44
40

50
47
41
39
39
37

46
42
38
35
35
33

41
38
34
32
32
29

hoogte tot 5,50 m
39
van 5,50 tot 7,50 m 35
vanaf 7,50 m
33

36
32
29

33
30
26

29
26
24

26
23
21

23
21
19

Romneyloodsen

Basisbedragen per m³ excl. BTW.
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Gelderland
288 Overige industriële voorzieningen
Aantal m³

Bedrijfsunit geschakeld
met kantoorfunctie 15%

Bouwkosten voor de leges
1001
2501
7501
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000

15001
tot
25000

vanaf
25001

hoogte tot 5,50 m 105
van 5,50 tot 7,50 m 98

94
88

85
79

76
71

69
64

63
58

met kantoorfunctie 30%

hoogte tot 5,50 m 127
van 5,50 tot 7,50 m 118

114
106

103
95

92
86

84
78

75
70

met kantoorfunctie 40%

hoogte tot 5,50 m 145
van 5,50 tot 7,50 m 135

130
121

117
109

105
98

96
88

86
80

met kantoorfunctie 60%

hoogte tot 5,50 m 179
van 5,50 tot 7,50 m 166

160
149

145
134

130
121

118
109

106
98

31 Overheidsgebouwen rechtbanken
312 Bouwwerken voor nationale overheden, 314 Bouwwerken voor regionale en lokale overheden (kantoren)
Bouwkosten voor de leges
Aantal m³
1001
2501
7501
15001
tot
tot
tot
tot
tot
vanaf
1000
2500
7500 15000 25000
25001
Vierkant
1- laags 415
398
2- laags 398
382
370
3- laags 370
355
345
311
4- laags
348
338
302
5- laags
341
331
290
6- laags
318
278
290
7- laags
305
267
304
8- laags
293
256
293
281
9- laags
281
246
280
269
10- laags
241
256
246
11- laags
236
252
242

312 Bouwwerken voor nationale overheden, 314 Bouwwerken voor regionale en lokale overheden (kantoren)
Bouwkosten voor de leges
Aantal m³
1001
2501
7501
15001
tot
tot
tot
tot
tot
vanaf
1000
2500
7500 15000 25000
25001
Rechthoekig
1- laags 431
414
2- laags 414
397
385
3- laags 385
370
359
323
4- laags
362
351
314
5- laags
355
344
301
6- laags
331
289
302
7- laags
317
278
316
8- laags
305
266
305
292
9- laags
292
256
291
279
10- laags
251
267
256
11- laags
246
262
251
Basisbedragen per m³ excl. BTW.
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Gelderland
31 Overheidsgebouwen rechtbanken
312 Bouwwerken voor nationale overheden, 314 Bouwwerken voor regionale en lokale overheden (kantoren)
Bouwkosten voor de leges
Aantal m³
1001
2501
7501
15001
tot
tot
tot
tot
tot
vanaf
1000
2500
7500 15000 25000
25001
L- Vormig
1- laags 452
434
2- laags 434
417
404
3- laags 404
387
376
339
4- laags
380
368
329
5- laags
372
361
316
6- laags
346
303
316
7- laags
333
291
331
8- laags
319
279
319
307
9- laags
307
268
305
293
10- laags
263
279
268
11- laags
258
275
264

312 Bouwwerken voor nationale overheden, 314 Bouwwerken voor regionale en lokale overheden (kantoren)
Bouwkosten voor de leges
Aantal m³
1001
2501
7501
15001
tot
tot
tot
tot
tot
vanaf
1000
2500
7500 15000 25000
25001
Geschakeld
1- laags 469
450
2- laags 450
432
418
3- laags 418
402
390
351
4- laags
394
382
341
5- laags
386
374
327
6- laags
359
314
328
7- laags
345
302
343
8- laags
331
290
331
318
9- laags
318
278
316
304
10- laags
272
290
278
11- laags
267
285
273
33 Commerciële voorzieningen
331 Gebouwen voor commerciële activiteiten, 335 Gebouwen voor verzekeringsmaatschappijen (kantoren)
Bouwkosten voor de leges
Aantal m³
1001
2501
7501
15001
tot
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000 25000
vierkant
1- laags 433
411
2- laags 382
354
313
3- laags 355
329
323
298
4- laags
319
313
289
5- laags
307
301
278
6- laags
289
266
263
7- laags
277
256
276
8- laags
266
246
266
9- laags
255
236
254
10- laags
231
246
11- laags
226
241
Basisbedragen per m³ excl. BTW.
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vanaf
25001

255
244
236
232

Gelderland
33 Commerciële voorzieningen
331 Gebouwen voor commerciële activiteiten, 335 Gebouwen voor verzekeringsmaatschappijen (kantoren)
Bouwkosten voor de leges
Aantal m³
1001
2501
7501
15001
tot
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000 25000
Rechthoekig
1- laags 397
381
2- laags 381
366
354
3- laags 354
340
330
298
4- laags
333
323
289
5- laags
327
317
277
6- laags
304
266
277
7- laags
292
255
291
8- laags
280
245
280
9- laags
269
235
268
10- laags
231
245
11- laags
226
241

vanaf
25001

269
257
235
231

33 Commerciële voorzieningen
331 Gebouwen voor commerciële activiteiten, 335 Gebouwen voor verzekeringsmaatschappijen (kantoren)
Bouwkosten voor de leges
Aantal m³
1001
2501
7501
15001
tot
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000 25000
L- Vormig
1- laags 472
453
2- laags 453
435
421
3- laags 421
404
392
354
4- laags
396
384
343
5- laags
388
377
329
6- laags
362
316
330
7- laags
347
304
346
8- laags
333
291
333
9- laags
320
280
318
10- laags
274
291
11- laags
269
286

vanaf
25001

320
306
280
275

33 Commerciële voorzieningen
331 Gebouwen voor commerciële activiteiten, 335 Gebouwen voor verzekeringsmaatschappijen (kantoren)
Bouwkosten voor de leges
Aantal m³
1001
2501
7501
15001
tot
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000 25000
Geschakeld
1- laags 489
469
2- laags 469
451
437
3- laags 437
419
407
367
4- laags
411
398
356
5- laags
403
390
342
6- laags
375
328
342
7- laags
360
315
358
8- laags
345
302
345
9- laags
332
290
330
10- laags
284
302
11- laags
279
297
Basisbedragen per m³ excl. BTW.
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vanaf
25001

332
317
290
285

Gelderland
34 Handels voorzieningen, winkels
341 Gebouwen voor groothandel, voor veiling
Bouwkosten voor de leges
1001
2501
7501
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000
415
394
373
352
332
298
283
268
286
272
257
261
235
230

15001
tot
25000
340
254
243
223
218

vanaf
25001
313
234
224
207
205

Bouwkosten voor de leges
1001
2501
7501
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000
423
397
381
359
338
305
290
274
293
277
263
266
239
234

15001
tot
25000
347
257
246
226
220

vanaf
25001
333
236
227
213
207

Bouwkosten voor de leges
1001
2501
7501
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000
413
392
371
351
330
297
282
267
285
271
257
260
234
229

15001
tot
25000
342
252
242
222
218

vanaf
25001
328
242
233
213
209

Bouwkosten voor de leges
1001
2501
7501
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000
396
376
357
337
317
285
271
256
274
259
246
249
224
219

15001
tot
25000
329
242
232
213
208

vanaf
25001
303
223
213
196
192

353
270
259
237
232

345
254
244
226
221

321
236
227
210
212

Bouwkosten voor de leges
501
751
1001
tot
tot
tot
tot
500
750
1001
2500
1- laags 458
435
411
389
2- laags 366
348
329
311

2501
tot
5000
380
304

vanaf
5001
365
292

1- laags
2- laags

407
300

391
288

Aantal m³

Groothandel

1- laags
2- laags
3- laags
4- laags
5- laags

342 Commerciële centra
Aantal m³

Detailhandel / galerijen / markten

1- laags
2- laags
3- laags
4- laags
5- laags

34 Handels voorzieningen, winkels
343 Warenhuizen
Aantal m³

Vrijstaande panden

1- laags
2- laags
3- laags
4- laags
5- laags

344 Megamarkten, supermarkten
Aantal m³

Tussen andere bebouwing

1- laags
2- laags
3- laags
4- laags
5- laags

Vrijstaande panden

1- laags
2- laags
3- laags
4- laags
5- laags

416
333

394
300
288

374
285
274
263

346 Winkel met atelier
Aantal m³

Tussen andere bebouwing

Vrijstaande panden

490
392

466
353

Basisbedragen per m³ excl. BTW.
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441
335

417
318

Gelderland
348 Gebouwen voor handelaren, distributeurs
Bouwkosten voor de leges
1001
2501
7501
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000
tot 5,50 m 219
208
197
178
vanaf 5,50 m 175
158
150
142
Aantal m³

Showroom

15001
tot
25000
173
139

vanaf
25001
161
129

162
129

144
115

Showroom, auto

tot 5,50 m
vanaf 5,50 m

224
180

213
161

201
153

177
142

Meubelhal

tot 5,50 m
vanaf 5,50 m

238
226

226
204

214
193

193
183

Winkelunits, aaneengesloten

tot 5,50 m
vanaf 5,50 m

250
239

238
214

225
204

203
193

Winkelunits / Kiosk, vrijstaand

tot 5,50 m
vanaf 5,50 m

363
348

345
313

326
297

294
282

DHZ - Hal

tot 5,50 m
vanaf 5,50 m

173
139

164
124

155
119

137
110

125
100

111
89

Bouwkosten voor de leges
501
751
1001
tot
tot
tot
tot
500
750
1001
2500

2501
tot
5000

vanaf
5001

37 Beveiligingsvoorzieningen
372 Bouwwerken voor Brandweer
Aantal m³

Brandweerkazerne
Vrijstaande

Geschakeld

1- laags
2- laags
3- laags

322
297
285

306
273
243

290
258
230

274
244
217

268
238
212

257
229
204

1- laags
2- laags
3- laags

301
277
266

286
255
227

271
241
215

256
228
203

250
223
198

240
214
191

Bouwkosten voor de leges
501
751
1001
tot
tot
tot
tot
500
750
1001
2500

2501
tot
5000

vanaf
5001

374 Bouwwerken voor Ordediensten
Aantal m³

Politiebureau
Vrijstaande

Geschakeld

1- laags
2- laags
3- laags

451
415
399

429
382
340

406
361
322

383
341
304

375
334
297

360
320
285

1- laags
2- laags
3- laags

421
388
372

400
357
318

379
338
301

358
319
284

350
312
278

336
299
267

Basisbedragen per m³ excl. BTW.
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Gelderland
41 Ziekenhuis voorzieningen
411 Universitaire ziekenhuizen
Aantal m³

Rechthoekig
L- Vormig
Geschakeld

Bouwkosten voor de leges
7501 10001 25001
tot
tot
tot
tot
7500 10000 25000 50000
720
596
537
494
760
650
584
539
851
728
655
605

50001
tot
vanaf
100000 100001
447
417
487
455
546
509

Bouwkosten voor de leges
7501 10001 25001
tot
tot
tot
tot
7500 10000 25000 50000
667
570
512
473
727
621
559
516
814
696
626
577

50001
tot
vanaf
100000 100001
428
399
466
435
522
487

412 Algemene ziekenhuizen
Aantal m³

Rechthoekig
L- Vormig
Geschakeld

413 Ziekenhuizen voor geestelijke aandoening, 415 Kraaminrichtingen, gynaecologische klinieken
Bouwkosten voor de leges
Aantal m³
7501 10001 25001 50001
tot
tot
tot
tot
tot
vanaf
7500 10000 25000 50000 100000 100001
Rechthoekig
871
784
723
696
588
549
L- Vormig
949
854
787
759
641
598
Geschakeld
1063
958
884
852
719
671
42 Overige medische voorzieningen
421 Gezondheidscentra, 422 Consultatiebureaus, 423 Gebouwen voor algemene geneeskunde (huisartsenposten
en apotheken)
Bouwkosten voor de leges
Aantal m³
751
1001
2501
5001
tot
tot
tot
tot
tot
vanaf
750
1001
2500
5000
7500
7501
Vierkant
479
431
398
383
323
301
Rechthoekig
493
445
410
395
333
311
L- Vormig
538
483
447
431
363
338
Geschakeld
602
542
500
482
406
379
44 Sociale voorzieningen
444 Gebouwen voor chronische zieken en verslaafden (verzorgingshuizen)
Bouwkosten voor de leges
Aantal m³
7501 10001 25001
tot
tot
tot
tot
7500 10000 25000 50000
Vierkant
657
590
545
525
Rechthoekig
676
609
561
541
L- Vormig
737
663
613
591
Geschakeld
826
742
685
660
445 Gebouwen voor fysische gehandicapten, 447 Tehuizen voor ouden van dagen
Bouwkosten voor de leges
Verpleeghuizen
Aantal m³
7501 10001 25001
tot
tot
tot
tot
7500 10000 25000 50000
Vierkant
485
414
373
Rechthoekig
500
427
385
354
L- Vormig
544
465
418
387
Geschakeld
610
521
469
433
Basisbedragen per m³ excl. BTW.
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50001
tot
10000
511
528
554
603

vanaf
100001
491
507
531
579

50001
tot
10000

vanaf
100001

342
373
417

333
349
381

Gelderland
46 Voorzieningen voor dieren
461 Dierenhospitaal, 462 Dierenklinieken
Aantal m³

Vierkant
Rechthoekig
L- Vormig
Geschakeld
Basisbedragen per m³ excl. BTW.

Bouwkosten voor de leges
751
1001
2501
tot
tot
tot
tot
750
1001
2500
5000
539
485
555
695
460
444
605
544
503
485
678
610
562
542
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5001
tot
7500

vanaf
7501

432
454
495

415
436
475

Gelderland
51 Horeca voorzieningen
511 Kantines, eetcafés
Bouwkosten voor de leges
751
1001
2501
tot
tot
tot
tot
750
1001
2500
5000
1- laags 313
281
259
1- laags 288
260
240

Aantal m³

5001
tot
7500

vanaf
7501

Bouwkosten voor de leges
751
1001
2501
tot
tot
tot
tot
750
1001
2500
5000
353
317
293
282
346
311
287
277
258
233
215
207
332
299
275
265

5001
tot
7500
257
252
189
242

vanaf
7501
247
242
181
233

515 Cafés, snackbars, koffiebars, 517 Pubs, bars, kroegen, terrassen, gelagzalen
Bouwkosten voor de leges
Aantal m³
751
1001
2501
tot
tot
tot
tot
750
1001
2500
5000
Vrijstaande
1- laags 341
307
283
273
Tussen andere bebouwing
1- laags 334
300
277
267

5001
tot
7500
249
244

vanaf
7501
239
235

5001
tot
7500

vanaf
7501

199
191
189
181

191
183
182
174

Vrijstaande
Tussen andere bebouwing
512 Restaurants

Aantal m³

Vrijstaande
Tussen andere bebouwing

1- laags
2/3- laags
1- laags
2/3- laags

518 Overige horeca voorzieningen
Aantal m³

Feestzalen
Vrijstaande
Tussen andere bebouwing

1- laags
2- laags
1- laags
2- laags

Bouwkosten voor de leges
751
1001
2501
tot
tot
tot
tot
750
1001
2500
5000
273
262
259
249

246
235
233
224

227
217
215
206

219
209
207
199

52 Amusement voorzieningen
522 Gebouwen voor muziekuitvoeringen, 524 Gebouwen voor toneeluitvoeringen (schouwburgen)
Bouwkosten voor de leges
Aantal m³
1001
2501
7501
15001
tot
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000 25000
Muziekcentra
1- laags 287
258
238
230
207
2- laags 275
247
228
220
198
Schouwburg
551
496
457
440
397
Bioscoop
327
294
270
261
235

vanaf
25001
186
178
357
212

54 Watersportvoorzieningen
541 Overdekte zwembaden
Bouwkosten voor de leges
1001
2501
7501
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000
Gemeentelijk
324
Subtropisch
411
Bij woningen 648

15001
tot
25000
292
369

vanaf
25001
269
341

Bouwkosten voor de leges
251
501
1001
tot
tot
tot
tot
250
500
1000
2500
250
240
333
300

2501
tot
5000
212

vanaf
5001
204

Aantal m³

Zwembad

542 Openlucht zwembaden
Aantal m³

Zwembad

Gemeentelijk
Bij woningen

Basisbedragen per m³ excl. BTW.
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Gelderland
56 Sportvoorzieningen
561 Sportcentra 562 Sporthallen, gymnastieken, ruimte voor lichaamsoefeningen
Bouwkosten voor de leges
Aantal m³
1001
2501
7501
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000
Gymzalen
271
244
224
Sporthallen
251
233
Fitnesscentra
352
317
282
262
Kleedgebouwen
292
263
242
Kantine/clublokaal
247
222
205
Basisbedragen per m³ excl. BTW.
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15001
tot
25000
213
221
249

vanaf
25001
204
212
239

Gelderland
71 Scholen
711 Gebouwen voor crèches, kinderdagverblijven
Aantal m³

Vrijstaande rechthoekig

1- laags
2- laags
1- laags
2- laags

Geschakeld

Bouwkosten voor de leges
751
1001
2501
tot
tot
tot
tot
750
1001
2500
5000
300
270
249
239
288
260
239
230
312
280
259
250
293
262
244
235

5001
tot
7500
210
230
219
205

vanaf
7501
189
207
197
184

Bouwkosten voor de leges
1001
2501
7501
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000
291
262
241
232
279
252
232
223
303
272
251
243
291
260
242
233

15001
tot
25000
204
223
212
203

vanaf
25001
196
215
204
195

Bouwkosten voor de leges
5001 10001 15001
tot
tot
tot
tot
5000 10000 15000 25000
300
270
248
239
285
256
236
227
276
249
230
221
264
239
220
212
254
228
210
203
312
280
259
249
296
268
247
238
287
259
239
230
275
247
229
220
264
237
219
211

25001
tot
50000
210
200
194
186
178
218
208
201
192
185

vanaf
50001
201
192
186
178
170
210
199
193
185
177

Bouwkosten voor de leges
751
1001
2501
tot
tot
tot
tot
750
1001
2500
5000
313
283
260
251
298
268
246
238
329
295
272
263
313
280
259
249

5001
tot
7500
219
208
230
219

vanaf
7501
211
200
221
210

25001
tot
50000
233
221
215
205
195
190
182
174

vanaf
50001
224
212
206
197
188
182
174
167

712 Gebouwen voor basis onderwijs
Aantal m³

Vrijstaande rechthoekig

1- laags
2- laags
1- laags
2- laags

Geschakeld

713 Gebouwen voor middelbaar onderwijs
Aantal m³

Vrijstaande, rechthoekig

1- laags
2- laags
3- laags
4- laags
5- laags
1- laags
2- laags
3- laags
4- laags
5- laags

Geschakeld

717 Gebouwen voor buitengewoon onderwijs
Aantal m³

Vrijstaande, rechthoekig
Geschakeld

1- laags
2- laags
1- laags
2- laags

72 Universiteiten, collegezalen en overige onderwijsvoorzieningen
721 Universiteiten, universitaire instellingen, technische hogescholen
Bouwkosten voor de leges
Aantal m³
5001 10001 15001
tot
tot
tot
tot
5000 10000 15000 25000
Rechthoekig
1- laags 333
300
277
267
2- laags 317
284
263
253
3- laags 307
276
255
246
4- laags 294
264
243
235
5- laags 279
251
232
223
6- laags 271
244
225
217
7- laags 259
233
215
208
8- laags 248
224
206
199
Basisbedragen per m³ excl. BTW.
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Gelderland
721 Universiteiten, universitaire instellingen, technische hogescholen
Bouwkosten voor de leges
Aantal m³
5001 10001 15001
tot
tot
tot
tot
5000 10000 15000 25000
L- vormig
1- laags 353
318
293
283
2- laags 336
303
279
269
3- laags 326
294
271
261
4- laags 312
281
258
249
5- laags 296
266
245
236
6- laags 287
258
239
230
7- laags 275
247
228
220
8- laags 263
238
219
211

25001
tot
50000
248
236
229
218
207
201
192
185

vanaf
50001
238
226
220
209
199
193
184
177

721 Universiteiten, universitaire instellingen, technische hogescholen
Bouwkosten voor de leges
Aantal m³
5001 10001 15001
tot
tot
tot
tot
5000 10000 15000 25000
Geschakeld
1- laags 374
336
311
299
2- laags 355
319
294
284
3- laags 344
309
286
275
4- laags 330
297
274
317
5- laags 314
283
261
251
6- laags 304
274
253
244
7- laags 291
262
242
233
8- laags 279
251
232
223

25001
tot
50000
262
249
241
231
220
213
204
196

vanaf
50001
251
239
232
222
211
205
196
188

Bouwkosten voor de leges
1001
2501
7501
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000
361
326
301
289
343
309
285
274
380
472
436
420
361
456
421
406

15001
tot
25000
264
251
384
369

vanaf
25001
253
241
368
354

Bouwkosten voor de leges
1001
2501
7501
tot
tot
tot
tot
1000
2500
7500 15000
449
404
373
359
426
383
353
341
414
371
343
330
397
357
329
381

15001
tot
25000
315
299
290
278

vanaf
25001
302
287
278
267

73 Wetenschap voorzieningen
732 Laboratoria
Aantal m³

Vrijstaand
Geschakeld

1- laags
2- laags
1- laags
2- laags

75 Tentoonstellingsvoorzieningen
756 Musea
Aantal m³

Vrijstaand

1- laags
2- laags
3- laags
4- laags

Basisbedragen per m³ excl. BTW.
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Gelderland
81 Woningen, seriematig
811 Woningen zonder verdieping
Aantal m³

Type P 1

Type K 1

Type H1

Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe

Bouwkosten voor de leges
176
251
501
tot
tot
tot
tot
175
250
500
750
333
316
304
353
336
322
369
352
337
349
333
319
370
351
337
388
369
353
360
343
329
382
363
348
400
380
364

751
tot
1000

vanaf
1001

751
tot
1000

vanaf
1001

751
tot
1000

vanaf
1001

812 Woningen met 1 verdieping
Aantal m³

Type P 2

Type K 2

Type H 2

Type S 2

Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe

Bouwkosten voor de leges
176
251
501
tot
tot
tot
tot
175
250
500
750
316
285
263
335
302
278
351
316
291
332
298
275
352
317
292
368
332
306
342
308
284
363
327
301
380
342
316
335
303
278
356
320
295
372
335
309

814 Woningen met 2 of 3 verdiepingen
Aantal m³

Type P 3

Type K 3

Type H3

Type S 3

Type S 4

Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe

Bouwkosten voor de leges
176
251
501
tot
tot
tot
tot
175
250
500
750
303
273
251
243
321
288
266
257
336
302
279
269
321
290
267
258
341
308
283
273
357
321
296
285
332
299
276
265
352
316
292
282
368
331
306
295
319
287
264
255
338
303
281
271
354
319
294
284
309
278
256
246
327
295
272
262
343
308
284
274

Basisbedragen per m³ excl. BTW.
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Gelderland
816 Flats
Aantal m³

4- laags P 4

5- laags P 5

6- laags P 6

7- laags P 7

Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe

Bouwkosten voor de leges
176
251
501
tot
tot
tot
tot
175
250
500
750
377
338
312
301
399
380
363
320
418
398
380
335
361
324
300
289
383
364
348
307
401
381
365
321
347
312
288
278
368
348
334
294
385
366
350
308
333
299
276
266
353
335
321
283
370
352
336
296

751
tot
1000

vanaf
1001

751
tot
1000

vanaf
1001

751
tot
1000

vanaf
1001

816 Appartementen
Aantal m³

3- laags P 3

4- laags P 4

5- laags P 5

6- laags P 6

Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe

Bouwkosten voor de leges
176
251
501
tot
tot
tot
tot
175
250
500
750
403
364
335
323
427
406
389
341
448
425
407
358
386
348
321
310
409
389
372
327
428
407
389
342
371
334
308
297
393
372
357
314
411
391
374
329
356
321
296
286
377
358
344
302
395
376
359
316

816 Service flats
Aantal m³

3- laags P 3

4- laags P 4

5- laags P 5

6- laags P 6

Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe

Bouwkosten voor de leges
176
251
501
tot
tot
tot
tot
175
250
500
750
421
379
350
337
447
424
406
357
468
445
425
375
403
363
334
323
427
407
389
342
447
426
408
358
387
347
321
309
410
390
373
328
429
408
391
344
371
335
309
297
394
373
358
315
412
391
374
330

Basisbedragen per m³ excl. BTW.
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Gelderland
816 Urban villa's
Aantal m³

3- laags UV 3

4- laags UV 4

5- laags UV 5

6- laags UV 6

Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe

Bouwkosten voor de leges
176
251
501
tot
tot
tot
tot
175
250
500
750
442
398
367
353
469
446
427
376
491
467
446
393
423
381
350
338
448
425
407
358
469
446
428
375
406
365
336
325
430
409
391
344
451
428
410
360
390
350
324
311
413
393
376
330
432
411
394
346

751
tot
1000

vanaf
1001

751
tot
1000

vanaf
1001

82 Woningen, niet seriematig
Recreatie woningen
Aantal m³

1- laags P 1

1- laags K 1

1- laags H 1

2- laags K 2

Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe

Bouwkosten voor de leges
176
251
501
tot
tot
tot
tot
175
250
500
750
371
353
338
393
374
359
412
391
374
351
332
319
372
353
339
389
370
353
371
351
338
393
373
357
411
390
373
306
291
279
324
308
296
339
323
309

Basisbedragen per m³ excl. BTW.

© 2021 Nederlands Bouwkosten Instituut

Gelderland
Woningen
Vrijstaande woningen

Type P 1

Type P 2

Type P 3

Type K 1

Type K 2

Type K 3

Type H 2

Type H 3

Type S 2

Type S 3

Type S 4

Aantal m³

Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe

Bouwkosten voor de leges
176
251
501
tot
tot
tot
tot
175
250
500
750
433
411
394
459
436
417
485
460
441
411
391
374
322
436
414
397
341
460
437
420
360
402
382
366
314
427
406
389
334
451
429
411
352
417
397
379
442
420
403
468
444
425
392
373
357
308
416
395
380
326
439
418
400
345
361
343
329
283
383
363
348
300
404
383
368
317
391
321
305
292
415
340
324
310
438
360
342
328
364
364
346
331
386
386
366
352
407
407
388
371
389
373
354
340
412
395
375
360
435
419
397
380
365
335
318
304
387
354
336
322
409
375
357
341
347
321
304
292
368
340
324
310
389
359
342
328

Basisbedragen per m³ excl. BTW.
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751
tot
1000

277
294
310
271
287
303

243
257
272

286
302
320

263
277
294
251
266
281

vanaf
1001

Gelderland
Woningen
Twee onder één kap

Type P 1

Type P 2

Type P 3

Type K 1

Type K 2

Type K 3

Type H 2

Type H 3

Type S 2

Type S 3

Type S 4

Aantal m³

Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe

Bouwkosten voor de leges
176
251
501
tot
tot
tot
tot
175
250
500
750
390
370
354
413
393
376
437
415
397
370
352
337
290
393
372
357
307
415
395
378
325
363
345
330
283
384
365
349
301
406
387
370
319
378
359
344
400
380
364
423
403
385
363
345
330
283
384
366
349
301
406
386
370
318
334
317
304
262
354
336
323
277
374
355
340
292
364
345
331
285
386
366
352
301
407
386
370
319
338
321
308
265
359
340
326
281
379
360
344
296
362
343
328
282
383
363
349
300
405
385
369
318
340
323
309
267
360
342
327
282
381
362
346
298
323
315
318
306
342
334
317
304
362
349
333
318

Basisbedragen per m³ excl. BTW.
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751
tot
1000

250
264
280
244
258
274

226
239
251

227
241
255
242
257
273
229
242
256
263
262
273

vanaf
1001

Gelderland
84 Woningen aangepast
843 Woningen voor bejaarden(senioren)
Aantal m3

Type
Type
Type
Type

P1
P2
K1
K2

Standaard
Standaard
Standaard
Standaard

Bouwkosten voor de leges
176
251
501
tot
tot
tot
tot
175
250
500
750
435
414
409
389

393
373
368
350

751
tot
1000

vanaf
1001

751
tot
1000

vanaf
1001

751
tot
1000

vanaf
1001

751
tot
1000

vanaf
1001

362
344
340
323

844 Woningen voor gehandicapten
Aantal m3

Type
Type
Type
Type

P1
P2
K1
K2

Standaard
Standaard
Standaard
Standaard

Bouwkosten voor de leges
176
251
501
tot
tot
tot
tot
175
250
500
750
441
552
415
519

398
497
373
466

367
459
344
431

845 Sociale woningen
Aantal m³

Type
Type
Type
Type
Type

P1
P2
K1
K2
K3

Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard

Bouwkosten voor de leges
176
251
501
tot
tot
tot
tot
175
250
500
750
351
317
292
281
334
301
277
268
333
300
277
267
317
285
263
254
291
262
242
233

847 Woningen voor alleenstaanden
Aantal m3

Type P 1
Type P 2
Type K 1
Type K 2
Basisbedragen per m³ excl. BTW.

Standaard
Standaard
Standaard
Standaard

Bouwkosten voor de leges
177
252
503
tot
tot
tot
tot
176
251
502
752
413
392
388
369

372
353
349
331

© 2021 Nederlands Bouwkosten Instituut

344
326
322
306

Gelderland
85 Gemeenschappelijke woonvoorzieningen
852 Hotels
Aantal m³

Rechthoekig

1- laags
2- laags
3- laags
4- laags
5- laags
6- laags
7- laags
8- laags

Bouwkosten voor de leges
5001 10001 15001
tot
tot
tot
tot
5000 10000 15000 25000
634
571
526
506
602
540
499
481
584
526
485
468
558
502
462
446
530
477
440
424
515
463
427
412
492
443
409
394
472
425
392
378

25001
tot
50000
462
439
426
408
371
360
345
330

vanaf
50001
444
422
409
391
356
346
331
317

Bouwkosten voor de leges
5001 10001 15001
tot
tot
tot
tot
5000 10000 15000 25000
569
513
456
456
541
486
433
433
525
473
420
420
502
452
401
401

25001
tot
50000
417
395
384
366

vanaf
50001
400
380
369
352

5001
tot
7500

vanaf
7501

751
tot
1000

vanaf
1001

853 Motels
Aantal m³

Rechthoekig

1- laags
2- laags
1- laags
2- laags

L- vormig

86 Historische woongebouwen
Heren- & Grachtenhuizen
Aantal m³

Herenhuizen, Vrijstaand

2- laags
3- laags
4- laags
2- laags
3- laags
4- laags

Grachtenhuizen

Bouwkosten voor de leges
751
1001
2501
tot
tot
tot
tot
750
1001
2500
5000
676
607
560
539
642
579
532
514
610
549
506
487
777
700
647
623
739
764
706
680
702
728
671
645

87 Tijdelijke en/of mobile woonvoorzieningen
Aantal m³

Tijdelijk houten woningen

Woonwagens

Mobile woningen

Woonboot

Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe
Standaard
Hoogwaardig
Luxe

Bouwkosten voor de leges
176
251
501
tot
tot
tot
tot
175
250
500
750
308
277
327
295
342
308
237
213
252
227
264
237
284
255
301
270
315
284
344
310
365
327
382
344

Basisbedragen per m³ excl. BTW.
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Gelderland
88 Overige voorzieningen
Bijgebouwen
Aantal m³

Aanbouw
Woonruimte
Slaapruimte
Sanitaire ruimte
Kantoorruimte
Praktijk ruimte
Garage
Vrijstaand, steen
Vrijstaand, hout
Aangebouwd, steen
Aangebouwd, hout
Berging
Vrijstaand, steen
Vrijstaand, hout
Aangebouwd, steen
Aangebouwd, hout
Carport
Vrijstaand
Aangebouwd

Plat dak
Hellend dak
Plat dak
Hellend dak
Plat dak
Hellend dak
Plat dak
hellend dak
Plat dak
Hellend dak

Bouwkosten voor de leges
26
51
101
tot
tot
tot
tot
25
50
100
150
475
432
456
415
665
605
461
419
531
483

Plat dak
Hellend dak
Plat dak
Hellend dak
Plat dak
Hellend dak
Plat dak
Hellend dak

151
tot
175

427
389
410
374
598
545
415
378
478
435

394
359
378
345
552
503
383
349
441
402

380
345
365
331
532
483
369
335
425
386

209
186
199
177
186
165
177
157

188
168
179
159
167
149
159
141

173
155
165
147
154
137
147
130

167
149
159
141
149
132
141
125

Plat dak
Hellend dak
Plat dak
Hellend dak
Plat dak
Hellend dak
Plat dak
Hellend dak

213
194
209
190
188
171
185
168

192
175
188
171
170
154
166
151

177
161
173
158
156
142
153
140

170
155
167
152
151
137
148
134

154
139
151
137
136
123
133
121

Plat dak
Hellend dak
Plat dak
Hellend dak

83
76
87
76

75
68
78
68

69
63
72
63

66
60
70
60

60
55
63
54

Plat dak
Hellend dak

78
90

70
81

Tuinhuis

Basisbedragen per m³ excl. BTW.
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vanaf
176

Gelderland
88 Overige voorzieningen
Onderdelen

Aantal m³

Inpandige verbouwingen
Opsplitsing woning

Bouwkosten voor de leges
26
51
101
tot
tot
tot
tot
25
50
100
150
197
177
164
158
181
163
150
145

Renovatie
Slopen naar casco en woning herbouwen naar EPC 0,4
Slopen naar casco en woning herbouwen

355
316

320
284

Gevelwijzigingen
Kozijnen vervangen
Complete gevel met kozijnen 40 % vervangen
Complete gevel met kozijnen 50 % vervangen
Complete gevel met kozijnen 60 % vervangen

780
597
679
769

per m²
per m²
per m²
per m²

Serre
Erker
Veranda
Overkapping
Dakkapel

Niet geïsoleerd
Geïsoleerd
Geïsoleerd
Tussen bebouwing
Vrijstaand
Lengte tot 2,5 m
Lengte van 2,51 tot 5,0 m
Lengte vanaf 5,0 m

Dak opbouw
Kelder, onderdeel van de woning
Kelder onder de complete woning
Kelder onder de complete woning half verdiept
Erfscheidingen
Houten
Stenen, gemetselde
Betonnen
Combinatie steen/hout

per m²
hoogte tot 1,50 m
hoogte 1,50 tot 2,00 m
hoogte tot 1,50 m
hoogte 1,50 tot 2,00 m
hoogte tot 1,50 m
hoogte 1,50 tot 2,00 m
hoogte tot 1,50 m
hoogte 1,50 tot 2,00 m

294
262

493
444
765
689
635
572
70
63
56
51
101
91
1574 per meter
1479 per meter
1391 per meter
426
374
348
362
318
296
307
271
252
261
230
214

48
43
101
90
63
56
77
69

per m²
per m²
per m²
per m²
per m²
per m²
per m²
per m²

Basisbedragen per m² & m³ excl. BTW.

© 2021 Nederlands Bouwkosten Instituut

283
252

151
tot
175

vanaf
176

259
230

249
221

Gelderland
90 Sloopwerk (Slopen en afvoer puin)
Onderdelen

Bedrijfsgebouwen
Compleet
Steenachtige gebouwen

Aantal m³

Bouwkosten voor de leges
751
1001
2501
tot
tot
tot
tot
750
1001
2500
5000

5001
tot
7500

vanaf
7501

Tot 5,50m
Vanaf 5,50 m

19
18

17
16

16
15

15
14

14
13

14
12

Tot 5,50m
Vanaf 5,50 m

16
14

14
13

13
12

13
11

12
10

11
10

Tot 5,50m
Vanaf 5,50 m

12
11

11
10

10
10

10
9

9
8

9
8

Tot 5,50m
Vanaf 5,50 m

9
8

8
7

7
7

7
6

6
6

6
6

Tot 4 lagen
Van 4 tot 8 lagen
Vanaf 8 lagen

21
19
19

19
17
17

18
16
15

17
15
15

15
14
14

15
14
13

Tot 4 lagen
Van 4 tot 8 lagen
Vanaf 8 lagen

13
11
12

12
10
11

11
10
10

11
9
10

10
8
9

9
8
8

In een rij
2 onder een kap
Vrijstaande

23
26
30

21
24
27

19
22
25

In een rij
2 onder een kap
Vrijstaande

21
26
30

19
24
27

18
22
25

In een rij
2 onder een kap
Vrijstaande

16
19
21

14
17
19

13
16
18

In een rij
2 onder een kap
Vrijstaande

14
18
21

13
16
19

12
15
18

Tot 4 lagen
Van 4 tot 8 lagen
Vanaf 8 lagen

21
19
18

19
17
16

18
16
15

17
15
14

15
14
13

15
14
12

Tot 4 lagen
Van 4 tot 8 lagen
Vanaf 8 lagen

12
11
10

11
10
9

10
9
8

10
8
8

9
8
7

9
7
7

Tot 4 lagen
Van 4 tot 8 lagen
Vanaf 8 lagen

23
21
19

21
19
17

19
18
16

18
17
15

17
15
14

16
15
14

Tot 4 lagen
Van 4 tot 8 lagen
Vanaf 8 lagen

14
11
12

13
10
11

12
9
10

11
8
10

10
8
9

10
7
9

Staalbouw

Casco t.b.v renovatie
Steenachtige gebouwen
Staalbouw

Kantoren
Compleet

Casco t.b.v renovatie

Woningen
Compleet
Plate daken

Hellende daken

Casco t.b.v renovatie
Plate daken

Hellende daken

Appartementen, flats
Compleet

Casco t.b.v renovatie

Ziekenhuisvoorzieningen
Compleet

Casco t.b.v renovatie

Basisbedragen per m³ excl. BTW.
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Gelderland
92 Aanpassingen industriële voorzieningen
Aantal m²

Bouwkosten voor de leges
50
100
250
tot
tot
tot
tot
50
100
250
500

500
tot
1000

vanaf
1000

In bestaand gebouw kantoorruimte maken
Begane grond
Verdieping

per m²
per m²

220
245

189
211

171
162

157
146

152
134

145
129

Inpandige indeling veranderen
Begane grond
Verdieping

per m²
per m²

174
194

150
167

135
150

124
139

120
134

115
128

Inpandig tussen vloer aanbrengen
Hout
Beton

per m²
per m²

78
102

67
88

61
79

56
73

54
70

52
67

Gevelwijzingen
Dichte naar raamopeningen
Dichte naar deuropeningen

per m²
per m²

547
738

471
636

424
573

392
529

377
509

362
489

Bouwkosten voor de leges
51
101
251
tot
tot
tot
tot
50
100
250
500

501
tot
1000

vanaf
1001

93 Aanpassingen administratieve, commerciële en beschermende voorzieningen
Aantal m²

In bestaand gebouw kantoorruimte maken
Begane grond
Verdieping

per m²
per m²

176
196

152
169

136
130

126
117

121
107

116
103

Inpandige indeling veranderen
Begane grond
Verdieping

per m²
per m²

139
155

120
134

108
120

99
111

96
107

92
103

Gevelwijzingen
Dichte naar raamopeningen
Dichte naar deuropeningen
Raamopeningen naar deuropeningen (entree)

per m²
per m²
per m²

556
750
675

479
647
582

431
582
524

398
537
484

383
517
466

368
497
447

Basisbedragen per m² excl. BTW.
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Gelderland
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1 1056745 Bijlage 15 Bijlage bij legestabel; Welstandstariefregeling

GELDERS GENOOTSCHAP
Kosten advisering per 01.01.2022
A.

Advisering bouw- en verbouwplannen welstand en monumenten en inrichting van
de openbare ruimte
Tarief op basis van een promillage van de bouwsom:
1a.

1,9 0/00 met een minimum van € 50 in geval van geraamde bouwkosten
van € 0 tot en met € 500.000
plus over het gedeelte van de bouwsom
van € 500.001 tot en met € 1.000.000
->
1,2 0/00
plus over het gedeelte van de bouwsom
van € 1.000.001 tot en met € 2.500.000
->
0,8 0/00
plus over het gedeelte van de bouwsom
van € 2.500.001 tot en met € 5.000.000
->
0,5 0/00
plus over het gedeelte van de bouwsom
van € 5.000.001 en meer
->
0,25 0/00

1b.

indien het woningbouw betreft wordt per aanvraag bezien hoeveel
grondgebonden woningen er per locatie worden uitgevoerd en deze worden per
type in rekening gebracht
De volgende regeling per type is daarbij van toepassing:
•
•
•
•
•
•

complexen van 1 tot en met 5 gelijke woningen
-> tarief volgens 1a.
complexen van 6 tot en met 10 gelijke woningen
-> tarief over de bouwsom van
complexen van 11 tot en met 20 gelijke woningen
-> tarief over de bouwsom van
complexen van 21 tot en met 30 gelijke woningen
-> tarief over de bouwsom van
complexen van 31 tot en met 40 gelijke woningen
-> tarief over de bouwsom van
complexen van 41 tot en met 50 gelijke woningen
-> tarief over de bouwsom van
en zo vervolgens,

5 woningen
6 woningen
8 woningen
10 woningen
12 woningen

(Etage- en galerijwoningen e.d. worden als één bouwblok beschouwd. Het tarief
wordt dan berekend over de totale bouwsom van het bouwblok.)
2.

B.

integrale advisering
welstand + 1 extra discipline
welstand + meerdere extra disciplines

-> 1,8 x regulier tarief
-> 2,2 x regulier tarief

3.

illegale bouwwerken

-> 1,5 x regulier tarief

4.

reclameobjecten

5.

geschreven adviezen vooroverleg n.a.v. een commissievergadering of
een mandaatbehandeling
(bedrag wordt verrekend bij de definitieve aanvraag)
-> € 100

Overige adviezen
Uurtarief: afhankelijk van soort advisering
Alle bedragen worden afgerond op hele euro’s en zijn excl. BTW

-> € 50

9.l 1056422 Bijlage 16 Verordening vermakelijkhedenretributie 2022
1 1056422 Bijlage 16 Verordening vermakelijkhedenretributie 2022

Verordening vermakelijkhedenretributie 2022
De raad van de gemeente Zevenaar;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2021;
gelet op artikel 229, lid 1 aanhef en letter c van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende verordening:
Verordening op de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie 2022, Z/21/401199/INT/21/1056422;
Artikel 1 Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder vermakelijkheid verstaan: een activiteit, waarbij wordt beoogd
of mede wordt beoogd het publiek amusement, verstrooiing, ontspanning of vermaak te verschaffen, of waarbij het
publiek amusement, verstrooiing, ontspanning of vermaak zoekt, ondergaat, vindt, pleegt te vinden of kan vinden,
een en ander op daartoe bestemde of geschikte, voor eenieder na betaling toegankelijke binnen de gemeente
gelegen wegen als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, inrichtingen, terreinen en dergelijke.
Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit
Onder de naam vermakelijkhedenretributie wordt een recht geheven ter zake van het tegen betaling of vergoeding
van welke aard ook bedrijfsmatig geven van vermakelijkheid met minimaal 10.000 bezoekers per dag, waarbij
gebruik wordt gemaakt van door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand gebrachte of in stand
gehouden voorzieningen of waarbij een bijzondere voorziening in de vorm van toezicht of anderszins van de zijde van
het gemeentebestuur getroffen wordt.
Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is degene die de vermakelijkheid verschaft, organiseert of de gelegenheid daartoe biedt, dan wel
degene op wiens naam of voor wiens rekening en risico de vermakelijkheid wordt gegeven.
Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en maximale belastingschuld
1. De maatstaf van heffing is het aantal bezoekers van de vermakelijkheid.
2.

Het tarief bedraagt 2 % van de prijs van het entreebewijs per bezoeker, respectievelijk deelnemer aan de
vermakelijkheid.

3.

Het verschuldigde recht bedraagt per vermakelijkheid ten hoogste € 80.000,-.

Artikel 5 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 6 Wijze van heffing
De vermakelijkhedenretributie wordt bij wege van aanslag geheven.

zaaknummer Z/21/401199
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Artikel 7 Termijnen van betaling
1.
2.

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald
uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet
is vermeld.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding
Het kwijtscheldingsbeleid is geregeld in de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
Artikel 9 Overgangsrecht
De ‘Verordening vermakelijkhedenretributie 2021’ van 16 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in
artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op
de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Artikel 10 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
Artikel 11 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening vermakelijkhedenretributie 2022'.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2021.
De griffier,

zaaknummer Z/21/401199

De voorzitter,
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1 1055964 Raadsvoorstel verordening hondenbelasting 2022

*Z054BF4614F*
Raadsvoorstel
Onderwerp
Zaaknummer
Documentnummer
Portefeuillehouder
Portefeuille
Behandelend ambtenaar/afdeling
Telefoon
E-mail

Raadsvoorstel hondenbelasting 2022
Z/21/401199
INT/21/1055964
N van Dellen
Belastingen
Martin Jansen/Informatie
0316-595637
m.jansen@zevenaar.nl

1. Samenvatting
De verordening hondenbelasting wordt jaarlijks geactualiseerd naar aanleiding van gewijzigde wet- en
regelgeving, jurisprudentie, beleidsstandpunten en/of de gemeentelijke begroting. Het tarief is met het
inflatiepercentage van 1,4 verhoogd.
2. Raadsvoorstel
Wij stellen u voor de verordening hondenbelasting 2022 vast te stellen.
3. Waarom naar de raad
Uw raad is bevoegd gezag om belastingverordeningen vast te stellen.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
Het bieden van lokale fiscaal-juridische regelgeving voor de hondenbelasting 2022.
5. Argumenten en alternatieven
Argumenten
1.1 De belastingverordening biedt een grondslag voor het heffen en invorderen van de
gemeentebelastingen.
Algemene belastingen
De hondenbelasting is een algemene belasting. De algemene belastingen komen ten goede aan algemene
middelen van de gemeente. Dit betekent dat de opbrengsten niet gelabeld zijn maar voor alle
gemeentelijke taken en voorzieningen kunnen worden ingezet. De gemeenteraad bepaalt waarvoor.
1.2 Een tariefsverhoging genereert meer inkomsten
De opbrengst hondenbelasting wordt conform de begroting met 1,4% verhoogd. Voor inwoners met 1
hond betekent dit een tariefsverhoging van € 68,10 naar € 69,05 per jaar.
Alternatieven
De hoogte van de tarieven van de algemene belastingen zijn door uw raad vrij te bepalen.
6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
De belastingverordeningen worden jaarlijks herijkt en door uw raad vastgesteld.

7. Klimaat en duurzaamheid
n.v.t.
8. Communicatie
Na vaststelling van de verordening wordt deze op de reguliere wijze bekendgemaakt op www.overheid.nl,
alsmede gepubliceerd op de gemeentepagina in de Zevenaar Post.
9. Kosten, baten en dekking
De aanpassing van de verordening hondenbelasting is reeds financieel verwerkt in de begroting.
10. Bijlagen
De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:
Volgorde
1.

Documentnummer
1056514

Naam
Verordening hondenbelasting 2022

Burgemeester en wethouders van Zevenaar
De secretaris
Danielle Jansen

zaaknummer Z/21/401199

De burgemeester
Lucien van Riswijk
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1 1056514 Bijlage 1 Verordening hondenbelasting 2022

Verordening hondenbelasting 2022
De raad van de gemeente Zevenaar;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2021;
gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende verordening:
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2022.
Artikel 1 Belastbaar feit
Onder de naam ‘hondenbelasting’ wordt een directe belasting geheven voor het houden van een hond binnen de
gemeente.
Artikel 2 Belastingplicht
1
Belastingplichtig is de houder van een hond.
2
Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich heeft, tenzij blijkt
dat een ander de houder is.
3
Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden van een hond
door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde
gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.
Artikel 3 Vrijstellingen
1
In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes bestemd of
gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn aangetroffen, dan wel waarvan door de
eigenaar permanent afstand is gedaan, welke locatie als inrichting is aangemeld overeenkomstig artikel 3.7,
eerste lid, van het Besluit houders van dieren.
2
De belasting wordt niet geheven voor honden:
a
die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig door een blind
persoon worden gehouden;
b
die zijn opgeleid tot en dienen als assistentiehond en in hoofdzaak als zodanig door een
gehandicapt persoon worden gehouden;
c
die verblijven in een hondenasiel;
d
die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een inrichting als bedoeld
in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren;
e
die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden;
f
waarvan de houder in het bezit is van één geldend diploma der Koninklijke Nederlandse
Politiehondenvereniging, mits de houder zich verbindt zijn hond met een geleider aan wiens
bevelen de hond gehoorzaamt, op aanvraag ter beschikking van de politie te stellen;
Artikel 4 Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.
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Artikel 5 Belastingtarief
1. De belasting bedraagt per belastingjaar :
a. voor een eerste hond € 69,05;
b. voor een tweede en iedere volgende hond € 138,10 per hond.
2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in een kennel, per belastingjaar, per
kennel € 276,20. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt onder kennel verstaan een inrichting als bedoeld
in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren, bestemd en gebruikt voor het fokken van honden
voor de verkoop of aflevering van nakomelingen
3. Het tweede lid blijft buiten toepassing als belastingplichtige schriftelijk verzoekt de verschuldigde belasting vast
te stellen naar het werkelijke aantal honden, als blijkt dat dit bedrag lager is dan het op voet van het tweede lid
bepaalde bedrag.
Artikel 6 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 7 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 8 Elektronische aangifte
1.
Het uitnodigen tot het doen van aangifte kan naast de op de in artikel 237, eerste lid, van de Gemeentewet
aangegeven wijze geschieden door het toezenden van een elektronisch aangiftebiljet. In dat geval
geschiedt, in afwijking van de in artikel 237, tweede lid, van de Gemeentewet aangegeven wijze, de aangifte
door:
a. het via datacommunicatie toezenden van het elektronische aangiftebiljet;
b. het door middel van een modem via het telefoonnet toezenden van het elektronische aangiftebiljet;
c. het door middel van een diskette inleveren of toezenden van het elektronische aangiftebiljet.
2.
Indien het eerste lid toepassing vindt, worden de gevraagde bescheiden afzonderlijk ingeleverd of – al dan
niet overeenkomstig de in het eerste lid aangegeven wijze – toegezonden.
3.
Degenen die betrokken zijn bij de aangifte, bedoeld in het eerste lid, dragen zorg voor de nodige
voorzieningen van technische en organisatorische aard tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen
onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.
Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1
De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de
belastingplicht.
2
Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, dan wel het aantal honden in de loop van het
belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere belasting ter zake van het toegenomen
aantal honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als
er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de toename van het aantal honden, nog
volle kalendermaanden overblijven.
3
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in de loop van
het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor
dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht respectievelijk de
vermindering van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van
de ontheffing minder bedraagt dan € 4,00.
4
Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven. Voor de toepassing van de vorige volzin
wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen aangemerkt als één
belastingaanslag.
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Artikel 10 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden betaald uiterlijk twee
maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.
2. In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische
betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke
termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening
van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
3. In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet
verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 10.000,
of minder is dan € 50, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso
kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen. De eerste
termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet
is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.
Artikel 11 Kwijtschelding
Het kwijtscheldingsbeleid is geregeld in de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
Artikel 12 Overgangsrecht
De ‘Verordening hondenbelasting 2021’ van 16 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13,
tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de
belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Artikel 13 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening hondenbelasting 2022.'
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2021.
De griffier,
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10.a Amendement PvdA SP Hondenbelasting
1 VERWORPEN Amendement PvdA SP hondenbelasting

Amendement Raadsvoorstel verordening hondenbelasting 2022
De ondergetekende stelt volgend amendement voor bij voorstel Z/21/401199 Raadsvoorstel
verordening hondenbelasting
De raad besluit:
De verordening hondenbelasting 2022 vast te stellen.
wordt gewijzigd in:
• De verordening hondenbelasting 2022 vast te stellen, met dien verstande dat de tarieven
genoemd in artikel 5 als volgt worden gewijzigd:
Lid 1, letter a. Voor de eerste hond € 34,50;
Lid 1, letter b. Voor de tweede en iedere volgende hond € 69,00;
Lid 2. Per kennel, per belasting jaar € 138,00
• De financiële effecten te dekken uit het positieve begrotingssaldo.
Toelichting
De fractie van de PvdA is van mening dat de hondenbelasting een verouderde belasting is en
derhalve afgeschaft dient te worden. Bij behandeling van de begroting is bij amendement
voorgesteld om deze af te schaffen, echter dit amendement is verworpen, met name ook omdat de
dekking onjuist was onderbouwd.
Voor het jaar 2022 stelt de PvdA voor om het tarief van de hondenbelasting 2022 te halveren en deze
incidentele wijziging te dekken uit het positieve begrotingssaldo.
Bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2023 t/m 2026 zullen wij de discussie over de
afschaffing hiervan opnieuw voeren.
Zevenaar, 21 december 2021
Nathani Niebuur-Sluiter, PvdA Zevenaar
Lotte van der Velden, SP

Dit amendement is verworpen in de vergadering van 22 december 2021.
Stemverhouding:
Voor stemden de leden van de fracties: PvdA, SP, D66 en VVD (7)
Tegen stemden de leden van de fracties : Lokaal Belang, CDA, GroenLinks en Sociaal Zevenaar (16)

De griffier,
W.M. van der Vlies

De voorzitter,
L.J.E.M. van Riswijk

11 Z/21/407521 Aanwijzingsbesluit griffier
1 Raadsvoorstel en -besluit aanwijzingsbesluit griffier

Raadsvoorstel
Onderwerp
Zaaknummer
Documentnummer
Portefeuille
Behandelend ambtenaar/afdeling
Telefoon
E-mail

Aanwijzingsbesluit griffier
Z/21/407521
INT/21/1067562
Werkgeverscommissie
W.M. van der Vlies/Griffie
0316-595551
w.vandervlies@zevenaar.nl

1. Samenvatting
Op grond van artikel 107 van de Gemeentewet wijst de raad een griffier aan. Dit voorstel voorziet daarin.
Sinds september 2019 is in Zevenaar een interim griffier aangesteld. In 2020 heeft een werving procedure
voor een vaste griffier niet tot resultaat geleid. De Werkgeverscommissie heeft in augustus van dit jaar een
nieuwe procedure opgestart en in samenwerking met een extern bureau is een zorgvuldige werving- en
selectieproces doorlopen. Op basis van de bevindingen van zowel de selectiecommissie als de
adviescommissies is unaniem de voorkeur uitgesproken voor aanwijzing van mevrouw Van Dijk.
2. Raadsvoorstel
De raad wordt voorgesteld:
1. Mevrouw I.M. van Dijk met ingang van 1 januari 2022 aan te wijzen als griffier van de gemeente
Zevenaar.
3. Waarom naar de raad
Op grond van artikel 107 Gemeentewet is de raad bevoegd de griffier aan te wijzen en te ontslaan. De
werkgeverscommissie is door de raad benoemd en voert namens de raad het werkgeverschap uit over de
griffie(r). De werkgeverscommissie is daarom de opsteller van het raadsbesluit.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
Met de aanwijzing van een vaste griffier met een aanstelling van 36 uur er week wordt voorzien in de
volledige bezetting van de griffie.
5. Argumenten en alternatieven
Argumenten
1. De gemeentewet stelt in artikel 100 van de Gemeentewet dat er in iedere gemeente een griffier is.
2. Zonder aanwijzingsbesluit kan de griffier zijn/haar wettelijke taken niet rechtsgeldig uitvoeren.
Alternatieven
n.v.t.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
De werkgeverscommissie zal zorgen voor een goede inwerkperiode en zal de komende periode nauw
contact houden met de griffier en de griffie.
7. Klimaat en duurzaamheid
n.v.t.
8. Communicatie
De aanwijzing van de griffier zal op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd worden. Het raadsbesluit
wordt op de website gepubliceerd.
9. Kosten, baten en dekking
De salariskosten van het personeel van de griffie zijn opgenomen in de begroting.

De Werkgeverscommissie van de gemeente Zevenaar,
Huub Meijer, voorzitter
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Raadsbesluit
Onderwerp
Zaaknummer
Documentnummer

Aanwijzingsbesluit griffier
Z/21/407521
INT/21/1067562

De raad van de gemeente Zevenaar;
gelezen het voorstel van de Werkgeverscommissie van de Gemeente Zevenaar;
Gelet op artikel 107 van de Gemeentewet;
besluit:
1. Mevrouw I.M. van Dijk met ingang van 1 januari 2022 aan te wijzen als griffier van de gemeente
Zevenaar.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 22 december 2021.

De griffier,
W.M. van der Vlies
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De burgemeester,
L.J.E.M. van Riswijk
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12 HAMERSTUK Z/21/394727 Bezwaren besluit aanwijzing voorkeursrecht Businesspark 7Poort II
1 1058338 Raadsvoorstel en raadsbesluit afhandeling bezwaren aanwijzingsbesluit Wvg gronden Businesspark 7Poort II

*Z0557F21374*
Raadsvoorstel
Onderwerp
Zaaknummer
Documentnummer
Portefeuillehouder
Portefeuille
Behandelend ambtenaar/afdeling
Telefoon
E-mail

bezwaren aanwijzingsbesluit voorkeursrecht Businesspark 7Poort II
Z/21/394727
INT/21/1058338
N. van Dellen
Ruimtelijke Ontwikkeling
M. van Helden/Bedrijfsvoering
0316-595253
m.vanhelden@zevenaar.nl

1. Samenvatting
De gemeente overweegt een mogelijke uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Businesspark
7Poort in het gebied Businesspark 7Poort II te Zevenaar. Om regie te kunnen voeren is het
wenselijk/noodzakelijk om op de percelen grond ten behoeve van deze beoogde ontwikkeling, een
voorkeursrecht te vestigen in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).
De raad heeft daarom op 8 juli 2021 besloten om gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met
15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. Door de vestiging van het voorkeursrecht is de eigenaar van
de betreffende grond verplicht om, wanneer hij de grond wenst te verkopen, deze eerst te koop aan te
bieden aan de gemeente. Tegen het besluit van 8 juli 2021 zijn acht bezwaarschriften ingediend. De
bezwaarschriften zijn voorgelegd aan de Adviescommissie voor bezwaarschriften. De Adviescommissie
heeft schriftelijk advies uitgebracht over de ingediende bezwaren.
2. Raadsvoorstel
Conform het advies van de Adviescommissie voor bezwaarschriften te besluiten:
a. De bezwaren van bezwaarmakers 1 t/m 7; niet-ontvankelijk te verklaren;
b. Het bezwaar van bezwaarmaker 8; ongegrond te verklaren en het aanwijzingsbesluit in stand te
laten.
3. Waarom naar de raad
De raad heeft op 8 juli 2021 besloten om het aanwijzingsbesluit op grond van de Wet voorkeursrecht
gemeenten te nemen. Volgens het bepaalde in artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht dient het
bestuursorgaan dat een besluit heeft genomen, ook te beslissen op de bezwaren die hiertegen worden
ingediend.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
Afhandeling van de bezwaren volgens de Algemene wet bestuursrecht.
5. Argumenten en alternatieven
Argumenten
1.Bezwaarmakers 1 t/m 7 zijn geen eigenaren of rechthebbenden op de gronden die zijn aangewezen en
waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is.
Volgens vaste rechtspraak worden hun belangen niet geraakt door het aanwijzingsbesluit, zodat zij geen
belanghebbende zijn.

De Adviescommissie voor bezwaarschriften adviseert dan ook om hun bezwaren niet-ontvankelijk te
verklaren. Geadviseerd wordt om het advies van de Adviescommissie te volgen en de bezwaren van
bezwaarmakers 1 t/m 7 niet-ontvankelijk te verklaren.
2. Bezwaarmaker 8 is wel eigenaar van de gronden die zijn aangewezen en is daarom wel belanghebbende.
De Adviescommissie heeft deze bezwaarmaker gehoord en vervolgens schriftelijk advies uitgebracht.
Geadviseerd wordt om het bezwaar ongegrond te verklaren. Hieronder worden daarvoor de belangrijkste
overwegingen weergegeven.
Bezwaarmaker heeft in hoofdzaak aangevoerd dat zijn melkveebedrijf door het vestigen van het
voorkeursrecht wordt lamgelegd, omdat de ontwikkeling van het bedrijf wordt belemmerd op de huidige
locatie. Doordat het voorkeursrecht is gevestigd, ontstaat er voor bezwaarmaker grote onduidelijkheid of
zijn bedrijf hier kan blijven. De Adviescommissie heeft overwogen dat de vestiging van het voorkeursrecht
als zodanig geen belemmering oplevert voor de bedrijfsvoering van bezwaarmaker, immers het bedrijf kan
als gevolg van het besluit worden voortgezet. Datzelfde geldt voor eventuele uitbreidingen die niet in de
weg worden gestaan door het vestigen van het voorkeursrecht. Daarnaast kunnen investeringen bij
eventuele verkoop worden betrokken bij de prijsvorming.
Dat de vestiging van het voorkeursrecht onzekerheid met zich meebrengt voor bezwaarmaker en ook van
invloed is op het woongenot, is begrijpelijk maar dat kan er niet toe leiden dat de raad het
aanwijzingsbesluit niet had kunnen nemen. Uit de systematiek van de Wvg vloeit voort dat er op het
moment van het vestigen van het voorkeursrecht geen concrete plannen voorliggen. De vestiging van
het voorkeursrecht houdt uitsluitend in dat bezwaarmaker, als hij de grond wil verkopen, deze eerst aan de
gemeente moet aanbieden. De wetgever heeft bij de totstandkoming van de Wvg het met het vestigen
van het voorkeursrecht te dienen algemene belang reeds afgewogen tegen het individuele financiële
belang van de betrokken grondeigenaren, zodat dit financiële belang, niet meer afzonderlijk in de
afweging behoeft te worden betrokken.
Volledigheidshalve wordt verwezen naar het bijgevoegde advies van de Adviescommissie voor de verdere
details. Geadviseerd wordt om het advies van de Adviescommissie te volgen en het bezwaar van
bezwaarmaker 8 ongegrond te verklaren.
Alternatieven
n.v.t.
6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
De raad dient een beslissing op de ingediende bezwaren te nemen. Het te nemen besluit kan worden
gebaseerd op het advies van de Adviescommissie voor bezwaarschriften.
7. Klimaat en duurzaamheid
n.v.t.
8. Communicatie
Na besluitvorming door de raad worden de brieven voor de beslissingen op bezwaar ter ondertekening aan
de voorzitter en griffier aangeboden. Deze zijn nu nog niet bijgevoegd.
Alle bezwaarmakers ontvangen de beslissing op hun bezwaar per post. Onder de beslissing staat vermeld
dat zij nog de mogelijkheid hebben om in beroep te gaan bij de bestuursrechter in Arnhem.
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9. Kosten, baten en dekking
n.v.t.
10. Bijlagen
De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:
Volgorde
2.
3.
4.

Documentnummer
Z/21/394727/INT/21/1058600
Z/21/394727/INT/21/1058565
Z/21/394727/INT/21/1058576

Naam
Bezwaarschriften 1 t/m 8
Geanonimiseerd
Advies van
Advies
de bezwarencommissie
van de bezwarencommissie
Geanonimiseerd Verslag hoorzitting

Burgemeester en wethouders van Zevenaar
De secretaris
Danielle Jansen
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De burgemeester
Lucien van Riswijk
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Raadsbesluit
Onderwerp
Zaaknummer
Documentnummer

bezwaren aanwijzingsbesluit voorkeursrecht Businesspark 7Poort II
Z/21/394727
INT/21/1058338

De raad van de gemeente Zevenaar;
overwegende dat;
-de raad op 8 juli 2021 heeft besloten gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26
van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn;
-de gronden die zijn aangewezen zijn gelegen in het gebied ‘BusinessPark 7Poort II’ te Zevenaar;
-tegen het besluit van 8 juli 2021 acht bezwaarschriften zijn ingediend;
-ingevolge artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht de raad op deze bezwaarschriften dient te
beslissen;
-de Adviescommissie voor bezwaarschriften op 26 oktober 2021 schriftelijk advies heeft uitgebracht over
de ingediende bezwaren;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:
Gelet op artikel 4 en 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten en artikel 7:11 van de Algemene wet
bestuursrecht;
besluit:
1. De bezwaren van bezwaarmakers 1 t/m 7; niet-ontvankelijk te verklaren;
2. Het bezwaar van bezwaarmaker 8; ongegrond te verklaren en het aanwijzingsbesluit van 8 juli 2021 in
stand te laten.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 22 december 2021.
De griffier
W. van der Vlies
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De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk
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1 Bijlage 1 Bezwaarschriften 1 t/m 8 geanonimiseerd

1 Bijlage 2 Geanonimiseerd Advies van de bezwarencommissieadvies Wvg

1 Bijlage 3 Geanonimiseerd Verslag hoorzitting

13 HAMERSTUK Z/21/402877 Uitstel beheerplannen openbare ruimte
1 1058500 Raadsvoorstel en raadsbesluit uitstel beheerplannen openbare ruimte

*Z05589F75D3*
Raadsvoorstel
Onderwerp
Zaaknummer
Documentnummer
Portefeuillehouder
Portefeuille
Behandelend ambtenaar/afdeling
Telefoon
E-mail

Uitstel beheerplannen openbare ruimte
Z/21/402877
INT/21/1058500
C. Koers
openbare ruimte
r.janssen/BOR
595189
r.janssen@zevenaar.nl

1. Samenvatting
Een Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) waarin ambities en doelstellingen zijn verwoord ten
aanzien van het beheer van de openbare ruimte is in een afrondende fase. Aangezien dit plan belangrijke
keuzes omvat met financiële consequenties wensen wij dit plan na de verkiezingen aan de nieuwe raad
voor te leggen. Op basis van het IBOR worden sectorale beheerplannen opgesteld, waarin we aangeven
hoe we de vastgestelde ambities gaan verwezenlijken binnen de door de raad vastgestelde financiële
kaders.
Het kader voor de budgettering van het beheer en onderhoud vormt het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening van de gemeente Zevenaar
(2018). Uit deze voorschriften, nader opgenomen in de notitie Materiele Vaste Activa, volgt dat
gemeenten verplicht zijn een recent beheerplan te hebben op het moment dat er een voorziening is
gevormd ter dekking van de kosten groot onderhoud.
In het kader van de fusie tussen de voormalige gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden hebben wij prioriteit
gegeven aan het op orde brengen van alle beheerdata, het inventariseren van alle areaalgegevens en het
verwerken van deze gegevens in een database (Basis op orde). Goede beheerdata vinden wij van belang
om meerjarig beleid te kunnen opstellen en consequenties van beleidskeuzes goed onderbouwd aan u te
kunnen voorleggen. Deze werkzaamheden legden een groot beslag op de capaciteit binnen de afdeling
BOR en vergden meer tijd dan voorzien. Hierdoor hebben wij vertraging opgelopen in het opstellen van
een integrale beleidsvisie op de openbare ruimte.
Nu doet het probleem zich voor dat van enkele beheerplannen de formele looptijd is verstreken. Deze
dienen we te actualiseren. Gezien ons voornemen om volgend jaar een overkoepelend beleidsplan voor
het beheer van de openbare ruimte aan de nieuwe raad voor te leggen met daarin de reeds eerder
genoemde keuzes en bijbehorende financiële consequenties, achten wij het niet gepast en zinvol
vooruitlopend hierop de sectorale beheerplannen nu ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
2. Raadsvoorstel
1. De geldigheid van het wegenbeleidsplan 2008 – 2018 voormalig Zevenaar en het beleidsplan openbare
verlichting 2015 – 2023 voormalig Rijnwaarden te verlengen tot en met boekingsjaar 2021.

3. Waarom naar de raad
U bent bevoegd op grond van een stellige uitspraak in de BBV-notitie Materiele Vaste Activa gemotiveerd
af te wijken van de voorschriften in het BBV en uitstel te verlenen.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
Ons streven is erop gericht dat de raad medio 2022 een IBOR vaststelt dat het beleid- en financiële kader
vormt voor de uitwerking in beheerplannen per onderdeel van de openbare ruimte. Met het vaststellen
van het IBOR in combinatie met de beheerplannen voldoen wij aan alle verplichtingen in de BBV en
hebben wij voor alle onderdelen van de openbare ruimte actuele beheerplannen vastgesteld.
5. Argumenten en alternatieven
Argumenten
1.1 De beheerplannen wegen voormalig Zevenaar en verlichting voormalig Rijnwaarden zijn verouderd
Het BBV schrijft niet voor dat gemeenten beheerplannen moeten hebben voor het onderhouden van
kapitaalgoederen, hoewel dit vanuit het oogpunt van risicobeheersing en inzicht in de financiële positie
wel wenselijk is. Op het moment dat een voorziening is ingesteld ter dekking van de lasten groot
onderhoud, is een beheerplan wel vereist.
In de notitie Materiele Vaste Activa is door de commissie BBV het volgende hierover opgenomen:
“Lasten van groot onderhoud kunnen in het jaar van ontstaan ten laste van een vooraf gevormde voorziening
worden gebracht (artikel 44 lid 1c BBV). Een dergelijke voorziening wordt door de raad, op grond van de
financiële verordening artikel 212 Gemeentewet, gevormd om de lasten groot onderhoud over meerdere
begrotingsjaren te egaliseren. Lasten van groot onderhoud kunnen alleen dan ten laste van een gevormde
voorziening worden gebracht, indien er een recent beheerplan van het kapitaalgoed aanwezig is. Onder recent
wordt een beheerplan verstaan van maximaal vijf jaar oud ten opzichte van het verslagleggingsjaar”.
Deze vijf jaar dient te worden gehanteerd als richttermijn waar gemotiveerd van kan worden afgeweken.
Een gemotiveerde afwijking houdt in dat deze motivatie is geautoriseerd door de raad en verantwoord is
in de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ van de begroting en de jaarstukken.
Wij gaan er hierbij vanuit dat de vijfjaarstermijn van de beheerplannen ingaat vanaf het eerste jaar van het
plan, niet vanaf het moment van vaststelling. Als beheerplannen een looptijd van vier jaar hebben gaan we
er vanuit dat, tenzij anders vermeld, de storting en onttrekking aan de voorziening gelijk is aan het laatste
jaar van het plan.
Vanuit de richtlijnen zijn er twee beheerplannen niet recent genoeg; namelijk het beheerplan wegen
voormalig Zevenaar en het beheerplan verlichting voormalig Rijnwaarden. Wij vragen u om de geldigheid
te verlengen tot en met boekingsjaar 2021. In de jaarstukken 2021 verantwoorden we dit in de paragraaf
‘Onderhoud kapitaalgoederen’.
1.2. De financiële consequenties van de beleidskeuzes horen thuis in het IBOR
Het IBOR bevat ambities en doestellingen op het gebied van inrichting en onderhoud van de diverse
onderdelen van de openbare ruimte in een integrale context (de “wat”-vraag). Vanuit uw kaderstellende
en budgettaire rol neemt de raad hierover een besluit. Beheerplannen geven inzicht in de inzet van
middelen, processen, methodieken en activiteiten om de gestelde doelen te realiseren (de “hoe”-vraag).
Vaststelling van deze beheerplannen is dan ook een bevoegdheid van het college mits de plannen binnen
de door de raad vastgestelde beleidsmatige en financiële kaders blijven. Vanuit deze opzet, achten wij het
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niet opportuun een voorstel aan u voor te leggen met een financiële consequentie voor de
onderhoudsbudgetten vooruitlopend op de vaststelling van het IBOR.
1.3. We zijn terughoudend in voorstel voor nieuw beleid dat financiële consequenties heeft
Zoals wij ook in de meerjarenbegroting 2022 – 2025 hebben aangegeven, zijn wij terughoudend in het
oppakken van nieuwe beleidsambities. Dat laten we over aan de nieuw verkozen raad en het daarna
gevormde nieuwe college.
Alternatieven
Wij zien geen andere alternatieven voor dit moment.
6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
Het IBOR leggen wij in 2022 voor aan de nieuwe raad. Meerdere doorgerekende scenario’s werken wij uit
opdat de raad een gerichte keuze kan maken. De financiële consequenties verwerken wij in de begroting
via de Kadernota of anderszins.
Aan de hand van de beleidsmatige keuzes en het financieel kader worden per onderdeel van de openbare
ruimte beheerplannen uitgewerkt. Deze plannen bevatten een planning van de inzet middelen, processen
en activiteiten om de gestelde beleidsdoelen te halen binnen het door de raad vastgestelde financiële
kader. Dit gebeurt in een parallel proces zodat we medio 2022 geactualiseerde beheerplannen hebben
voor de onderdelen van de openbare ruimte.
7. Klimaat en duurzaamheid
In het IBOR formuleren wij ambities en doelstellingen op het gebeid van duurzaam beheer van de
openbare ruimte.
8. Communicatie
n.v.t.
9. Kosten, baten en dekking
n.v.t.
10. Bijlagen
N .v.t.

Burgemeester en wethouders van Zevenaar
De secretaris
Danielle Jansen
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De burgemeester
Lucien van Riswijk
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Raadsbesluit
Onderwerp
Zaaknummer
Documentnummer

Uitstel beheerplannen openbare ruimte
Z/21/402877
INT/21/1058500

De raad van de gemeente Zevenaar;
overwegende dat de vigerende beheerplannen voor wegen gemeente Zevenaar en openbare verlichting
gemeente zijn verouderd;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:
Gelet op artikel 110 en 212 van de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies
en gemeenten;
besluit:
1. De geldigheid van het wegenbeleidsplan 2008 – 2018 voormalig Zevenaar en het beleidsplan openbare
verlichting 2015 – 2023 voormalig Rijnwaarden te verlengen tot en met boekingsjaar 2021.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 22 december 2021.
De griffier
W. van der Vlies
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De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk
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1 21-614 211202 Beantwoording TV PvdA 211130 Uitstel Beheerplannen Openbare Ruimte

Vragen vanuit de raad aan het college:
A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde (beantwoording
binnen 30 dagen)
B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of
commissievergadering
C. Technische vragen over onderwerpen geagendeerd voor een commissie- en/of
raadsvergadering
D. Overige technische vragen (vragen die geen betrekking hebben op een voorliggend
raadsvoorstel of onderwerp op de commissieagenda; beantwoording binnen 30 dagen)

Categorie: A / B / C / D (doorhalen wat niet van toepassing is)
Onderwerp: Uitstel beheerplannen openbare ruimte
Naam en fractie: Marcel Lap, PvdA Zevenaar
Datum indienen: 30 november 2021
Afdeling: BOR
Contactpersoon: René Janssen

Inleiding/Aanleiding:
Voor de commissie Ruimte van 8 december a.s. staat het agendapunt: Uitstel beheerplannen
openbare ruimte” geagendeerd.
In het raadsvoorstel wordt het volgende voorgesteld:
- De geldigheid van het wegenbeleidsplan 2008 – 2018 voormalig Zevenaar en het
beleidsplan openbare verlichting 2015 – 2023 voormalig Rijnwaarden te verlengen tot en
met boekingsjaar 2021.
Opvallend is dat het wegenbeleidsplan van de voormalige gemeente Zevenaar een geldigheid
had tot (eind) 2018.
Na de verkiezingen van maart 2022 zal de nieuwe raad zich uitspreken over de IBOR waarin
deze plannen worden opgenomen.
Vraag/Vragen:
1. Is de geldigheid van het wegenbeleidsplan na 2018 ooit verlengd? Als dit nooit verlengd
is, waarom is een verlenging nu aan de orde.
Antwoord:
Het is juist dat het wegenbeleidsplan al in 2019 aangepast en geharmoniseerd had
moeten worden. Zoals in het raadsvoorstel toegelicht hebben wij in het kader van de fusie

prioriteit gegeven aan het op orde brengen van de basis en het opstellen van een
integrale beleidsvisie op de openbare ruimte. Daarbij hebben we overzien dat het
verstrijken van de looptijd van het wegenbeleidsplan consequenties heeft in het kader
van de BBV.
2. Wat is de reden om de geldigheid te verlengen tot en met het boekingsjaar 2021. Had dit
niet tot en met het boekingsjaar 2022 moeten zijn?
Antwoord:
We stellen voor om de geldigheid van deze twee beheerplannen te verlengen tot en met
het boekingsjaar 2021 omdat we verwachten dat we in 2022 de beheerplannen
actualiseren. Deze treden dan met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2022.
Het verlengen van de geldigheid tot en met het boekingsjaar 2022 is in onze ogen
daarmee niet nodig.

14 HAMERSTUK Z/21/403149 Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van bedrijfswagens
1 1060270 Raadsvoorstel en raadsbesluit beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van bedrijfswagens

*Z055B287694*
Raadsvoorstel
Onderwerp
Zaaknummer
Documentnummer
Portefeuillehouder
Portefeuille
Behandelend ambtenaar/afdeling
Telefoon
E-mail

Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van bedrijfswagens
Z/21/403149
INT/21/1060270
C. Koers
Openbare Ruimte
Jacco van der Kaa/OW
595111
j.vanderkaa@zevenaar.nl

1. Samenvatting
De aanbesteding van bedrijfswagens is duurder uitgevallen ten opzichte van de begroting. Belangrijke
reden hiervoor is dat per abuis de Belasting Personen en Motorvoertuigen (BPM) voor de aan te schaffen
bedrijfswagens niet is meegenomen in de vooraf opgestelde raming en niet verrekenbaar is in het btwcompensatiefonds (BCF). Voor het uitvoeren van de werkzaamheden in de openbare ruimte zijn de in de
aanbesteding opgenomen bedrijfswagens noodzakelijk. Aan de raad wordt gevraagd om het extra
benodigd krediet ter beschikking te stellen om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en de
bedrijfsvoering te kunnen continueren
2. Raadsvoorstel
1. Een (aanvullend) krediet van € 304.619 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van
bedrijfswagens en de hieruit voorvloeiende afschrijvingslasten ten laste te brengen van het
meerjarige begrotingsresultaat.
3. Waarom naar de raad
De raad heeft het budgetrecht voor het toekennen van kredieten.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
1. Voldoen aan het budgetrecht van de raad.
2. Faciliteren van de vervoersbehoefte, zodat er efficiënt gewerkt kan worden in de openbare ruimte.
3. Het voorkomen van een begrotingsonrechtmatigheid.
5. Argumenten en alternatieven
Argumenten
1.1 Met het toekennen van het extra krediet voorkomen we een begrotingsonrechtmatigheid.
De totale aanbesteding bedraagt € 1.102.619 waarvan € 798.000 al in de begroting was opgenomen. Het
extra benodigde krediet, ad € 304.619 had vooraf aangevraagd moeten worden. Door het per abuis niet
meenemen van de BPM is pas tijdens de aanbesteding gebleken dat er extra budget benodigd is. Hier
kwamen we eerst achter aan het eind van de aanbesteding. Om ervoor te zorgen dat er voldaan wordt aan
de uitgangspunten van de BBV vragen wij u om het extra krediet toe te kennen.

1.2 Aanbesteding is doorgegaan omdat:
- Uitstel van de aanbesteding niet leidt tot een vermindering van de kosten aangezien het hier een
onvermijdelijk aandeel van de kosten (BPM) betreft.
- Uitstel wel leidt tot extra kosten veroorzaakt door:
a. Verder stijgende prijzen van de bedrijfswagens vanwege doorstijgende grondstoffenprijzen.
Een nieuwe aanbesteding levert daarom waarschijnlijk nog hogere inschrijfprijzen op.
b. De extra kosten die een nieuwe aanbesteding met zich meebrengt, door de gevraagde inzet
van medewerkers van de gemeente en de RID. Daarnaast zullen ook de inschrijvers met meer
kosten worden geconfronteerd.
c. Vertraging in de levering van de nieuwe bedrijfswagens leidt tot extra onderhoud-,
reparatiekosten van het bestaande (afgeschreven en verouderd) wagenpark. Tevens wordt
een beperkt deel van het huidige wagenpark kort ingehuurd, ook deze kosten blijven dan
langer aanwezig.
- Uitstel ook andere risico’s met zich mee brengt
a. Als er na uitstel alsnog opnieuw aanbesteed wordt, moet de nieuwe aanbesteding
“wezenlijk anders” worden vormgegeven terwijl de behoefte niet anders is geworden.
b. Juridische risico’s en mogelijke schadeclaim van de huidige aanbieder(s).
c. Imago risico als gevolg van bovenstaande punten.
Kanttekening
1.1 Voor toekenning van extra middelen dient vooraf bestuurlijke goedkeuring gevraagd te worden.
De aanschaf van de bedrijfswagens is via een aanbesteding gegaan. Deze goedkeuring wordt nu achteraf
gevraagd. Integrale afweging is hiermee niet mogelijk.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
Als u instemt met dit voorstel worden de extra lasten verwerkt in de meerjarenbegroting 2022 – 2025.
7. Klimaat en duurzaamheid
Tijdens de aanbesteding is duurzaamheid meegenomen in de afweging welk type wagens uit te vragen en
als kwaliteitscriterium in de beoordeling.
8. Communicatie
n.v.t.
9. Kosten, baten en dekking
Voor de aanbesteding is een bedrag begroot van € 798.000. De kosten van de aanbesteding zijn
€ 1.102.619. Dit betekent een overschrijding van € 304.619.
Als u instemt met het beschikbaar stellen van een krediet van € 304.619 stijgen de afschrijvingslasten met
een bedrag van € 35.000 per jaar. Verwacht wordt dat de aangeschafte bedrijfswagens pas in de loop van
2022 kunnen worden geleverd. Dit leidt tot een stijging van de afschrijvingslasten met ingang van 2023.
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Wij stellen u voor de jaarlijkse afschrijvingslasten lasten te dekken uit de positieve saldi in de
meerjarenbegroting.
Burgemeester en wethouders van Zevenaar
De secretaris
Danielle Jansen
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De burgemeester
Lucien van Riswijk
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Raadsbesluit
Onderwerp

Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van bedrijfswagens

Zaaknummer
Documentnummer

Z/21/403149
INT/21/1060270

De raad van de gemeente Zevenaar;
overwegende dat de aanbesteding van bedrijfswagens een overschrijding van het krediet heeft
opgeleverd
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:
Gelet op de gemeentewet en het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV)
besluit:
1. Een (aanvullend) krediet van € 304.619 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van
bedrijfswagens en de hieruit voorvloeiende afschrijvingslasten ten laste te brengen van het
meerjarige begrotingsresultaat.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 22 december 2021
De griffier
W. van der Vlies

zaaknummer Z/21/403149

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk
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15 HAMERSTUK Z/21/402994 Bestuurlijk akkoord en Kadernota Beschermd Wonen
1 1059364 Raadsvoorstel en raadsbesluit Bestuurlijk akkoord en Kadernota Beschermd Wonen

Raadsvoorstel
Onderwerp
Zaaknummer
Documentnummer
Portefeuillehouder
Portefeuille
Behandelend ambtenaar/afdeling
Telefoon
E-mail

Bestuurlijk akkoord en Kadernota Beschermd Wonen
Z/21/402994
INT/21/1059364
H. Winters
Wmo
J. den Hartog / MO
0316-595195
j.denhartog@zevenaar.nl

1. Samenvatting
De opgave voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang is dat inwoners zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen en onderdeel uit kunnen maken van hun vertrouwde omgeving. Voor
hen die dit nodig hebben, blijven beschermd wonen en de opvang als vangnet bestaan.
De huidige centrumgemeenteconstructie met de gemeente Arnhem loopt per 31 december 2021 af.
Daarom zijn in 2022 nieuwe regionale afspraken nodig. Dit wordt van ons verwacht vanuit het Rijk
(afgesproken door het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in de zomer van 2020).
De regionale kadernota ‘Samen aan zet 2022 e.v.” is de inhoudelijke basis en de basis om onze regionale
samenwerking verder in te richten (zie bijlage 1). De afspraken over de uitvoering worden begin 2022 door
het college bekrachtigd in een convenant. Het convenant is gebaseerd op een eerder gemaakt bestuurlijk
akkoord (dit akkoord is ter informatie bijgevoegd in bijlage 2).
Financieel verandert er in 2022 niets voor de regiogemeenten. De gemeente Arnhem blijft in 2022 alle
middelen krijgen voor beschermd wonen. Met ingang van 2023 krijgen alle gemeenten gefaseerd de
middelen voor beschermd wonen en krijgt de financiële verantwoordelijkheid steeds gelijkwaardiger
vorm.
De organisatie van beschermd wonen blijft in 2022 in handen van de gemeente Arnhem. De toegang tot
beschermd wonen blijft in 2022 onveranderd en de voorzieningen voor beschermd wonen blijven in 2022
ook ongewijzigd. Het jaar 2022 wordt benut om de organisatie van de toegang en de inkoop per 1 januari
2023 voor te bereiden. Het voornemen is om de uitvoeringsorganisatie bij de Modulaire
gemeenschappelijke Regeling van de regio Centraal Gelderland (MGR) onder te brengen.

2. Raadsvoorstel
Wij stellen u voor:
1. De regionale kadernota ‘Samen aan zet 2022’ vast te stellen als basis voor de regionale
samenwerking en transformatie opgave van beschermd wonen naar beschermd thuis in de regio
Centraal Gelderland.

2. Kennis te nemen van het bijgevoegde Bestuurlijk akkoord Beschermd Wonen, waarin afspraken
zijn overeengekomen die worden uitgewerkt in een convenant en regionale begroting voor 2022
en verder.
3. de financiële middelen die de gemeente Zevenaar vanaf 2023 van het Rijk ontvangt voor
beschermd wonen, in te zetten voor de uitvoering van de regionale kadernota, te vertalen naar
een regionaal uitvoeringsplan en een lokaal uitvoeringsplan voor onze gemeente.
4. Eventuele wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken over het, in de kadernota
benoemende, voornemen om de uitvoering van beschermd wonen vanaf 2023 onder te brengen
bij de MGR Sociaal Domein.
3. Waarom naar de raad
De taak voor het stellen van beleidskaders (vaststellen van Kadernota), van de besteding van het budget
(inzet gemeentelijke middelen voor beschermd wonen) en voor besluiten over regionale samenwerking
(voornemen tot onderbrengen uitvoering beschermd wonen bij de MGR) ligt bij de gemeenteraad.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
We geven als deelnemer in de regio met het vaststellen van de Kadernota, een besluit over de inzet van de
middelen en een besluit over de uitvoeringsorganisatie invulling aan de verplichting tot de nieuwe
regionale samenwerking in 2022. De regio voor beschermd wonen bestaat uit de gemeenten: gemeenten
Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum Rheden, Rozendaal, Westervoort en
Zevenaar.
5. Argumenten en alternatieven
Argumenten
1.1. Met het vaststellen van de Kadernota samen aan Zet voldoen we aan de verplichting om een beleidskader
voor beschermd wonen vast te stellen.
De verplichting om samen te werken in de regio is opgenomen in de Norm voor Opdrachtgeverschap die
de VNG in de zomer van 2020 heeft vastgesteld. De visie voor het landelijke beleid voor beschermd wonen
is in 2015 geformuleerd door de commissie Dannenberg. Op basis van deze visie is in 2019 door het college
het Transformatieplan Samen aan Zet vastgesteld. Met ingang van 2022 zijn alle regiogemeenten
inhoudelijk verantwoordelijk en met ingang van 2023 zijn alle gemeenten financieel verantwoordelijk voor
het beleid en de uitvoering ervan voor beschermd wonen. De Kadernota Samen aan Zet biedt een
inhoudelijk kader voor het beleid.
1.2. Met het vaststellen van de Kadernota samen aan Zet geven we richting aan de uitvoering van een
regionaal plan en van de lokale plannen.
Het beleidskader vertalen we jaarlijks in een regionaal uitvoeringsplan. In dit plan geven we aan welke
pilots en projecten we met aanbieders en inwoners opzetten en op welke wijze we ervaringen met elkaar
delen (zie Kadernota).
Aanvullend op het regionale plan stelt elke gemeente een lokaal plan op. In het lokale plan wordt
beschreven op welke wijze de lokale infrastructuur zo ingericht wordt dat ondersteuning integraal en
dichtbij de inwoner wordt georganiseerd. Preventie en vroegsignalering zijn hierbij belangrijke
kernbegrippen. Het doel is dat in iedere gemeente een basisset aan voorzieningen en
ondersteuningsmogelijkheden aanwezig is. Dit is belangrijk om het mogelijk te maken dat inwoners
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zelfstandig kunnen blijven wonen (voorkomen van instroom in een instelling) en dat inwoners die
beschermd hebben gewoond en uitstromen voldoende steun krijgen om weer zelfstandig te gaan wonen
(bevorderen uitstroom). In het bestuurlijk akkoord is overeengekomen dat hiervoor in 2021 en 2022
regionaal een bedrag beschikbaar is (zie bijlage 2 en de paragraaf kosten, baten en dekking).
In het lokale plan wordt ook aangegeven op welke wijze elke gemeente werkt aan (woon)afspraken.
2.1. Met het vastleggen van onze afspraken in een convenant voldoen we aan de verplichting om een niet
vrijblijvende regionale samenwerking op het gebied van beschermd wonen aan te gaan.
De Norm voor Opdrachtgeverschap schrijft een regionale samenwerking voor beschermd wonen en
maatschappelijk opvang voor. We kiezen voor het meerjarig commitment voor de regionale
samenwerking in een convenant vast te leggen. Een convenant is de lichtste juridische vorm. We kiezen
voor het convenant, omdat er in andere regio’s zeer goede ervaringen mee zijn en het onnodige
bureaucratie voorkomt.
Het convenant sluit aan bij bestaande bestuurlijke regionale overlegstructuren in het sociaal domein. De
bestuurlijke besluiten worden genomen in de afzonderlijke gemeenteraden en de colleges. Inhoudelijke
afstemming vindt plaats in het regionaal portefeuillehouders overleg Zorg (RPO). Er is een stuurgroep
Samen aan Zet, die een adviserende rol heeft richting het RPO. Het convenant wordt per 1 januari 2022
afgesloten en wordt tussentijds geëvalueerd.
3.1. Met het inzetten van het geld voor beschermd wonen voor het uitvoeren van het regionale plan en de
lokale plannen, geven we uitvoering aan de gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid.
Vanaf 2023 zijn alle gemeenten financieel verantwoordelijk voor beschermd wonen. Het inzetten van de
middelen, die alle regiogemeenten van het Rijk ontvangen voor beschermd wonen, is nodig om de
regionale en lokale uitvoering van beschermd wonen te kunnen financieren. Uitgangspunt is dat
gedurende de ingroeiperiode 2023-2032 elke gemeente de middelen van het Rijk die men ontvangt
inzet/aanspreekt ter dekking van de regionale begroting. Zo zorgen we samen voor een geleidelijke
overgang van het historisch naar het objectieve financiële verdeelmodel.
3.2. Het onderbrengen van de uitvoering van beschermd wonen bij de MGR sluit aan bij de bestaande
regionale samenwerking in Centraal Gelderland
De uitvoering van beschermd wonen is sinds 2015 belegd bij Arnhem als centrumgemeente. De
centrumgemeente constructie eindigt op 31 december 2021. De uitvoering voor beschermd wonen wordt
met ingang van 2022 een regionale verantwoordelijkheid. We willen gebruik maken van het regionale
samenwerkingsverband dat we voor het sociaal domein al hebben, de Modulair Gemeenschappelijke
Regeling Centraal Gelderland (MGR). De inkoop van beschermd wonen is al een taak van de MGR. We zien
het eerste jaar van de inhoudelijke doordecentralisatie, 2022, als een opstapjaar. In 2022 handhaven we de
toegang via de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem.
We zijn voornemens om de uitvoering van beschermd wonen (toegang en programma-organisatie) bij de
MGR onder te brengen met ingang van 1 januari 2023. We stellen voor om dit voornemen te ondersteunen
en vragen u om uw zienswijze hierop.
Om een doorgaande lijn in de ondersteuningsbehoefte van de inwoner te kunnen bieden, is een nieuwe
toegang tot beschermd wonen nodig. Er zal flexibel op- en afgeschaald moet kunnen worden van lichte
ondersteuning tot intensieve begeleiding. In 2022 wordt met een zorgvuldig implementatietraject de
huidige regionale toegang via de wijkteams Arnhem omgebouwd naar een hybride toegangsmodel met
een lokale toegang en een regionaal expertiseteam voor 2023. De lokale toegang is dan verantwoordelijk
voor de toewijzing van beschermd wonen. Een regionaal expertiseteam bevordert en borgt een uniforme
werkwijze en biedt inhoudelijke ondersteuning aan de lokale toegang.

Alternatieven
Geen.
6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
Na het vaststellen van de Kadernota door de gemeenteraden wordt een regionaal plan opgesteld en
worden lokale plannen opgesteld voor de uitvoering van het beleid. De Kadernota is het inhoudelijk kader
voor de komende jaren. De uitvoeringsplannen worden periodiek bijgesteld.
Op basis van het bestuurlijk akkoord wordt een convenant bekrachtigd door de colleges van de
deelnemende gemeenten. De aanpassing van de MGR vindt plaats via een aparte procedure. De financiële
kaders worden opgenomen in de reguliere begrotingscyclus van de gemeente.
7. Klimaat en duurzaamheid
Niet van toepassing.
8. Communicatie
De gemeenteraad is geïnformeerd over het regionale proces voor beschermd wonen in
raadsinformatiebrieven van 3 juni 2019 (nummer 2019-041; Regionaal plan beschermd thuis), van 11 maart
2020 (nummer 2020-023 48; Informatie naar aanleiding brief VWS/VNG over toekomst beschermd wonen)
en van 24 februari 2021 (21. 2021-018 Informatie Beschermd thuis regio centraal Gelderland).
Er is gesproken met de participatieraad op basis van het concept van de Kadernota die ook naar het
Regionaal Portefeuillehouderoverleg (RPO) is gegaan. De participatieraad heeft daarbij aangegeven graag
betrokken te worden bij het opstellen van het lokale plan.
Bij het opstellen van het lokale plan voor beschermd wonen consulteren we de participatieraad en de
inwoners via wijk- en buurtraden.
9. Kosten, baten en dekking
Uitgangspunten voor onze financiële afspraken vanaf 2022 zijn geregeld in het bestuurlijk akkoord van juli
2021 (bijlage 2) dat inmiddels door de colleges van de regiogemeenten is bekrachtigd. Dit akkoord geeft
aan dat alle gemeenten bereid zijn om gedurende het ingroeipad 2023-2032 de Rijksmiddelen die we
krijgen voor zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische kwetsbaarheid en mensen met een
licht verstandelijke beperking (LVB) aan te spreken/ in te brengen ter dekking van de kosten van de op te
stellen integrale regionale begroting voor beschermd wonen/beschermd thuis 2023 en verder. Dit
betekent dat we in de begroting van 2023 en verder jaren de gelden voor beschermd wonen moeten
reserveren ter dekking van de uitgaven zoals opgenomen worden in de integrale regionale begroting voor
beschermd wonen. Dit gebeurt in de reguliere begrotingscyclus.
We gaan er van uit dat de Rijksgelden meerjarig voldoende zijn om goede zorg te verlenen in het lokale
veld, dichtbij de inwoners, en opschaling naar duurdere zorg te helpen voorkomen. En dat de Rijksgelden
ons hiermee in staat te stellen om zoveel mogelijk binnen de financiële kaders te blijven.
Voor 2021 worden de middelen uit het hoofdlijnenakkoord GGZ (ambulantiseringsmiddelen) ingezet voor
de ambulantiseringsopgave en de sociaal domein kosten van alle gemeenten voor de mensen die
aangewezen zijn op beschermd wonen en opvang. Deze middelen zijn niet opgenomen in de begroting
van 2021 en 2022 en moeten nog financieel verwerkt worden.

zaaknummer Z/21/402994
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De afspraken over de LVB-middelen zoals die vanaf 2017 golden, worden voortgezet in 2021 en 2022.
Vanaf 2022 zijn de ambulantiseringsmiddelen onderdeel van de regionale' opstapbegroting'. In het nog op
te stellen regionaal plan wordt de regionale inzet, inclusief de programma-organisatie, beschreven.
10. Bijlagen
De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:
1.
2.

INT/21/1058712
INT/21/1058713

Kadernota samen aan Zet, versie 8 oktober 2021.
Bestuurlijk akkoord, versie 19 juli 2021.

Burgemeester en wethouders van Zevenaar
De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit
Onderwerp
Zaaknummer
Documentnummer

Bestuurlijk akkoord en Kadernota Beschermd Wonen
Z/21/402994
INT/21/1058711

De raad van de gemeente Zevenaar;
overwegende dat ;
Conform de Wet Maatschappelijk Ondersteuning 2015 (Wmo 2015) alle gemeenten verantwoordelijk zijn
voor de uitvoering van beschermd wonen;
De opgave voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang is dat inwoners zo lang als dat mogelijk is
zelfstandig kunnen blijven wonen en onderdeel uit kunnen maken van hun vertrouwde omgeving. Voor
hen die dit nodig hebben blijven beschermd wonen en de opvang als vangnet blijven bestaan;
De centrumgemeenteconstructie voor beschermd wonen eindigt per 31 december 2021 en dat dit
betekent dat nieuwe samenwerkingsafspraken nodig zijn;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:
Gelet op de artikelen 1.1.1, 1.2.1, onder b, 2.1.2, eerste lid en tweede lid, onder g, en derde lid, onder b,
2.1.3, eerste lid en tweede lid, onder a, 2.1.4a, eerste lid, vierde lid en zevende lid, 2.2.3, 2.3.2, eerste lid en
vierde lid en artikel 2.3.5, eerste lid, onder b en vierde lid, van de Wmo 2015,
Gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5 eerste lid, 2.1.6, 2.3.6 vierde
lid, en 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de artikelen 3.8, tweede lid,
en 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015;
besluit:
1. De regionale kadernota ‘Samen aan zet 2022’ vast te stellen als basis voor de regionale samenwerking
en transformatie opgave van beschermd wonen naar beschermd thuis in de regio Centraal Gelderland.
2. Kennis te nemen van het bijgevoegde Bestuurlijk akkoord Beschermd Wonen, waarin afspraken zijn
overeengekomen die worden uitgewerkt in een convenant en regionale begroting voor 2022 en verder.
3. de financiële middelen die de gemeente Zevenaar vanaf 2023 van het Rijk ontvangt voor beschermd
wonen, in te zetten voor de uitvoering van de regionale kadernota, te vertalen naar een regionaal
uitvoeringsplan en een lokaal uitvoeringsplan voor onze gemeente.
4. Het college te verzoeken de wensen en bedenkingen zoals geformuleerd door de raad over het, in de
kadernota benoemende, voornemen om de uitvoering van beschermd wonen vanaf 2023 onder te
brengen bij de MGR Sociaal Domein kenbaar te maken bij de MGR.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 22 december 2021.

zaaknummer Z/21/402994
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De griffier
W. van der Vlies
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De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk
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1 1058712 Bijlage 1 kadernota vervolgkoers Samen Aan Zet

8 oktober 2021

Voorwoord
In de regio Centraal Gelderland zetten we de komende jaren een belangrijke vervolgstap in
de transformatie opgave van beschermd wonen naar beschermd thuis. Dit wordt van ons
verwacht, vanuit inwoners en cliënten, maar ook vanuit het Rijk.
Kern van de verandering is dat zowel maatschappelijke opvang als beschermd wonen veel
meer lokaal ‘in de wijk’ wordt georganiseerd. Kwetsbare inwoners kunnen zo zelfstandig
wonen en onderdeel zijn van de samenleving. Voor hen die dit nodig hebben blijven
beschermd wonen en opvang als vangnet bestaan.
Het succes van de verandering is voor een belangrijk deel afhankelijk van onze prestatie om
voldoende woningen vrij te maken. De komende jaren moet in iedere gemeente extra
woonruimte worden gecreëerd om personen zelfstandig of kleinschalig te kunnen laten
wonen. De transformatie opgave is hiermee niet alleen een opgave van de
portefeuillehouder Wmo, maar ook die van de portefeuillehouder Wonen.
We gaan met elkaar de uitdaging aan om de komende tien jaar een grote verandering tot
stand te brengen. Dit vraagt om betrokkenheid van elke gemeente in de regio. Deze
kadernota, geschreven voor onze 10 gemeenteraden heet dan ook ‘Samen aan zet; de
volgende stap in de transformatie’. Meer dan de afgelopen jaren, zullen we deze stap
gezamenlijk zetten.
Laten we met deze vervolgkoers in onze gemeenteraad deze opgave bespreken, samen de
schouders zetten onder de vernieuwing die nodig is, pilots en projecten met aanbieders en
inwoners opzetten en ervaringen delen. Want de gewenste verschuiving van wonen in een
instelling naar lokaal en zelfstandig wonen met begeleiding, is een proces van jaren welke
wij alleen samen voor elkaar kunnen krijgen.
Stuurgroep Samen aan Zet,
Hans Breunissen, wethouder gemeente Westervoort
Rob Engels, wethouder gemeente Overbetuwe en voorzitter stuurgroep
Gea Hofstede, wethouder gemeente Rheden
Leonie Rolink, wethouder gemeente Renkum
Roeland van der Zee, wethouder gemeente Arnhem
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1. Terugblik
1.1 Samen aan Zet: 2019-2021
De 10 gemeenten in de regio Centraal Gelderland hebben in 2018 een eerste gezamenlijk
plan geschreven: Samen aan Zet. In dit plan hebben we de visie van de commissie
Dannenberg omarmd en ontwikkellijnen uitgezet voor onze transformatie opgave. De
regionale visie en de doelen zijn nog steeds actueel.
Bij beschermd wonen1 gaat het om het bieden van een veilige, beschermde woonomgeving
waar toezicht en begeleiding wordt geboden aan volwassen personen die door hun
psychische of psychiatrische beperkingen niet in staat zijn zelfstandig te wonen. Het
tijdelijke verblijf is gericht op het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid en participatie
evenals het bevorderen van het psychosociaal functioneren en het psychiatrisch ziektebeeld
te stabiliseren met als doel weer zelfstandig te gaan wonen.
We streven naar een transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis:
De transformatie van beschermd wonen naar beschermen van personen met een psychische
kwetsbaarheid midden in de samenleving, door uiteenlopende woonvarianten met flexibele
ondersteuning te organiseren als alternatief voor wonen in een instelling.
Maatschappelijke opvang is het bieden van
tijdelijke opvang aan dakloze personen door een
verblijf in een opvangvoorziening.
Het gaat om personen die al dan niet gedwongen
de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat
zijn zich op eigen kracht te handhaven in de
samenleving.
Voor de maatschappelijke opvang is ons doel2:
De opgaven van opvang naar wonen is om
mensen zo kort mogelijk op te vangen en zo snel
mogelijk uit te laten stromen naar een woonplek.
Alle gemeenten hebben een verantwoordelijkheid
als het gaat om dakloosheid voorkomen en het
bieden van huisvesting.

1.2 Sociale inclusie
In de visie van Dannenberg staan sociale inclusie
en het normaliseren van beschermd wonen
centraal. We streven naar een samenleving waarin
iedere inwoner mee kan doen en er ruimte is voor
een verscheidenheid aan mensen met

Figuur 1: Randvoorwaarden Dannenberg

Deze definitie wijkt af van de wettelijke definitie, zoals omschreven in de Wmo 2015. Wij kiezen voor een
ruimere definitie, welke beter aansluit bij de fase van de transformatie waar wij nu zitten.
2
Er is een uitvoeringsplan ‘Van opvang naar wonen’ vastgesteld, gemeente Arnhem (maart 2021).
1

6

verschillende vermogens. Dit vraagt om een verschuiving naar meer ambulante vormen van
ondersteuning, meer focus op netwerken in de wijk, uiteenlopende woonvarianten, (het
bevorderen van) zelfstandigheid van cliënten die nu gebruikmaken van beschermd wonen
en opvang en met flexibele herstelondersteuning gericht op een zingevend bestaan.
De regio Centraal Gelderland onderschrijft deze visie op hoofdlijnen en hanteert de
volgende uitgangspunten:
• Mensen hebben een stabiele woonplek nodig in de wijk. Een stabiele woonsituatie
vraagt om een snelle flexibele op- en afschaling van ondersteuning, niet om
verplaatsing van mensen.
• De ondersteuning moet vraaggericht zijn, integraal en op maat vormgegeven.
• Lokaal wat kan en regionaal wat moet of meerwaarde heeft. Op lokaal niveau is van
belang dat maximaal wordt ingezet op vroegsignalering en preventie. Regionaal blijft
een vangnet aan specialistische voorzieningen en acute vormen van verblijf (inclusief
respijtzorg).

1.3 Stelsel in beweging
Vanaf 2015, het jaar dat beschermd wonen van de AWBZ naar de Wmo overging, zijn we
gestart een beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis in gang te zetten. We
kunnen dan ook de volgende successen van de afgelopen jaren noteren:
• Zorgaanbieders hebben de opdracht gekregen om verblijfsvoorzieningen om te zetten
naar vormen met meer zelfstandigheid voor de bewoners. Bij bijna 40 procent van de
beschermd woonplekken (regionaal) zijn wonen en zorg nu gescheiden (van intramuraal
naar extramuraal).
• We hebben een kwaliteitsslag gemaakt met het contracteren van beschermd wonen, de
kwaliteitseisen zijn aangescherpt en we hebben afscheid genomen van aanbieders die
hier niet aan konden voldoen.
• Uitbreiding van locaties is niet mogelijk zonder toestemming en er wordt gestuurd op
gewenst nieuw aanbod: kleinschalig, passend in de visie en niet in gemeenten waar al
veel aanbod is.
• We zijn in dialoog met de aanbieders over de gewenste verandering van het
gecontracteerde aanbod ter voorbereiding op een nieuwe inkoopronde.
• De beschermd woonplekken zijn nu 50/50 verdeeld over de gemeente Arnhem en de
rest van de regio. In verschillende regiogemeenten is beschermd wonen gegroeid en in
Arnhem afgebouwd. De spreiding in de regio is nog niet evenredig, maar beter
verdeeld dan 5 jaar geleden.
Ook op bestuurlijk niveau zijn stappen gezet als het gaat om onze regionale samenwerking.
Allereerst hebben de colleges in 2020 bestuurlijke uitgangspunten vastgesteld voor de
regionale samenwerking.
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Figuur 2: Bestuurlijke uitgangpunten

In het verlengde van deze bestuurlijke uitgangspunten hebben we een bestuurlijk akkoord
gesloten met afspraken voor 2021 en 2022. Er is een regionale programmaorganisatie
opgezet, met een regionale programmatrekker, een stuurgroep en een regionaal
projectteam.

1.4 Verder met de transformatie
Transformeren is geen zaak voor de korte termijn, maar vraagt een langere inzet en
commitment aan de doelen die met de transformatie bereikt moeten worden. Het
transformatiedoel uit Samen aan Zet 2019 – 2021 houden we vast: Mensen met een
psychische kwetsbaarheid in de regio Centraal Gelderland wonen zo veel mogelijk thuis, zijn
hierbij zoveel mogelijk zelfredzaam en participeren naar vermogen. De zorg en
ondersteuning die iemand hierbij nodig heeft, wordt in samenhang geboden en is herstel
ondersteunend. Daar waar inwoners tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen of het hen niet
lukt om op eigen kracht te zorgen voor een dak boven het hoofd, zijn voldoende passende
tijdelijke voorzieningen beschikbaar.
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Dit vraagt om het zetten van een volgende stap in de transformatie:
• Een duidelijke bestuurlijke vervolgkoers om beschermd thuis mogelijk te maken.
• Een overheveling van taken en verantwoordelijkheden van de centrumgemeente naar
regiogemeenten (doordecentralisatie).
• Heldere afspraken maken over wat lokale taken en regionale taken zijn, inclusief
financiering.
• Het volgen van en sturen op de gewenste beweging, ondersteund met een goede
monitoring.

1.5 Langs de inhoud door ontwikkelen
Deze kadernota richt zich op de komende vier jaar. Het is een vervolg op ons eerste
transformatieplan uit 2018. In de komende periode staat het inrichten van de regionale
samenwerking centraal.

Figuur 3: Regionale pad doordecentralisatie

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen overlappen elkaar inhoudelijk. Beschermd
wonen wordt als eerste doorgedecentraliseerd, de maatschappelijke opvang volgt
waarschijnlijk in 2026. Tot die tijd blijft de gemeente Arnhem als centrumgemeente
verantwoordelijk voor het organiseren van opvang voor dak- en thuislozen in onze regio.
Elke twee jaar evalueren wij deze kadernota. Is onze koers nog actueel en hebben wij de
juiste stappen gezet? We verwachten, stap voor stap, dichterbij ons einddoel te komen, een
inclusieve samenleving.
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Figuur 4: Proces 2018 - 2021
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2. Nieuwe kaders 2022-2023
2.1 Wat gaat er veranderen?
Inhoudelijk is de transformatie opgave nog steeds dezelfde zoals vastgelegd in het
Transformatieplan Beschermd Thuis ‘Samen aan Zet 2019-2021'. We krijgen de komende
vier jaar met de volgende veranderingen te maken:
• Er komt een verschuiving van taken en budget van de centrumgemeente naar de
(regio)gemeenten.
• Een juridische borging van de regionale samenwerking is verplicht (governance).
• Het rijksbudget voor beschermd wonen wordt in de periode 2023 - 2032 volgens een
nieuwe verdeelsleutel verdeeld.
• Er wordt landelijk een woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen ingevoerd.

2.2 Doordecentralisatie beschermd wonen
Op 31-12-2021 eindigt de centrumgemeente constructie voor beschermd wonen en wordt
een volgende stap gezet: de doordecentralisatie. Beschermd wonen is sinds 2015 een Wmo
taak. De gemeente Arnhem is door het Rijk aangewezen als centrumgemeente en
vervolgens door 9 regiogemeenten gemandateerd voor de uitvoering van beschermd
wonen. Dit betekent dat Arnhem sinds 2015 als centrumgemeente voor alle gemeenten in
de regio Centraal Gelderland de inkoop, toegang en financiering regelt. De
doordecentralisatie is een grote verandering voor alle gemeenten. Het jaar 2022 is het jaar
van de inhoudelijke doordecentralisatie en 2023 van de financiële doordecentralisatie. De
overgang naar dit nieuwe systeem, van centrumgemeente naar samenwerking tussen
gemeenten, is alleen verantwoord als sprake is van een krachtige samenwerking en
duidelijke afspraken. Het Rijk laat de regio’s vrij in de vormgeving hiervan, maar stelt wel
randvoorwaarden.

2.3 Niet vrijblijvende samenwerking: de Norm voor Opdrachtgeverschap
Medio 2020 zijn het Rijk en de VNG overeengekomen dat het Rijk de regionale
samenwerking niet voorschrijft maar dat regio’s deze voor specialistische Jeugdzorg,
Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang zelf mogen invullen. De 8 afspraken van de
Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) zijn hierbij leidend. Samengevat betekent het dat
gemeenten:
• Niet vrijblijvend mogen samenwerken, maar een formele samenwerkingsstructuur
moeten regelen (convenant, centrumregeling of gemeenschappelijke regeling).
• Gemeenten moeten samenwerken vanuit een regionale visie (transformatiedoelen) die
door alle gemeenteraden is vastgesteld.
• Regio’s verplichten zich om de spelregels van de NvO na te leven (zorgcontinuïteit,
beperken administratieve lasten en reële tarieven als het gaat om contractering van
aanbieders).
Hieruit volgt dat regionale samenwerking geen vrije keuze is, maar een verplichting. Wij
mogen wel de wijze waarop wij samenwerken kiezen. Met de regionale notitie
‘Samenwerking en opdrachtgeverschap Sociaal Domein’3 geven de 10 samenwerkende
3

Deze notitie wordt in het 4e kwartaal 2021 voorgelegd aan de 10 gemeenteraden.
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gemeenten in de regio Centraal Gelderland invulling aan de NvO. Deze notitie bekrachtigt
de samenwerking die wij sinds 2015 hebben in het sociaal domein. Om invulling te geven
aan het tweede punt, specifiek voor beschermd wonen en de maatschappelijke opvang,
hebben we deze regionale kadernota opgesteld.

2.4 Nieuw financieel verdeelmodel
De doordecentralisatie van beschermd wonen is al meerdere keren uitgesteld omdat de
invoering van het objectieve verdeelmodel een ingewikkelde operatie is. Dit mag volgens
het Rijk geen belemmering zijn voor de transformatie opgave en het maken van regionale
afspraken.
Wat gaat er veranderen? Nu ontvangt centrumgemeente Arnhem de rijksmiddelen. Vanaf
2023 wordt een deel van de middelen over alle gemeenten in de regio verdeeld. Met een
ingroeipad van tien jaar verandert de financiering: nu worden de middelen nog volgens een
historisch verdeelmodel verstrekt, in de toekomst volgens een objectief verdeelmodel. Het
rijksbudget voor beschermd wonen is vanaf 2032 volledig over alle individuele gemeenten
verdeeld volgens de nieuwe verdeelsleutel. Uit landelijke cijfers weten we dat de regio
Centraal Gelderland een bovenmatig aantal voorzieningen heeft ten opzichte van sommige
andere regio’s (rekening houdend met het aantal inwoners). Dat betekent dat de regio ook
een flinke afbouwopgave kent.
Het nieuwe objectieve verdeelmodel is bekend, maar nog niet definitief. De prognose is dat
het totaalbudget voor onze regio daalt van ca. 63 miljoen in 2022 naar ca. 38 miljoen in
2032. Dit is een afname van 25 miljoen ofwel 40% minder dan het budget in 2022.
Transformatie is dus niet alleen een inhoudelijk doel, maar ook financieel noodzakelijk.
In de grafiek hieronder is te lezen hoe het financiële regionale kader de komende tien jaar
verandert (gebaseerd op de prognose van het nieuwe objectieve verdeelmodel)4.

Figuur 5: Ontwikkeling budget beschermd wonen (prognose)
4

De definitieve bedragen worden in 2022 bekend. Er zal nog een correctie plaats vinden door de overgang van
Wmo naar Wlz in 2021. In onze regio zijn circa 550 personen naar de Wet langdurige zorg overgegaan. Er is
door het CIZ beoordeeld dat zij langdurig aangewezen zijn op beschermd wonen.
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2.5 Woonplaatsbeginsel en landelijke toegankelijkheid
Met ingang van 1 januari 2023 wordt er een woonplaatsbeginsel ingevoerd. Het
woonplaatsbeginsel bepaalt straks dat de herkomstgemeente verantwoordelijk is voor het
aanbieden van beschermd wonen aan een cliënt, ook als deze naar een andere gemeente
verhuist en de beschermd wonen voorziening zich in een andere regio bevindt. Er was al
een landelijke toegankelijkheid voor beschermd wonen; daar komt nu het
woonplaatsbeginsel bij. Hiermee wordt geregeld dat regio’s de kosten kunnen verrekenen,
want de regio van herkomst betaalt een bepaalde periode de kosten van beschermd
wonen.
Ongeveer 20% van de instroom in beschermd wonen in onze regio is bovenregionaal5. We
maken daarom afspraken over bovenregionale samenwerking ten behoeve van deze
bovenregionale plaatsingen. Uiteraard ontvangen wij van andere regio’s een vergoeding als
mensen in onze regio beschermd gaan wonen. Het woonplaatsbeginsel heeft ook financiële
consequenties voor ons, want wij moeten betalen voor onze inwoners die buiten onze regio
beschermd gaan wonen.

2.6 Voortzetting van onze koers
Nu de nieuwe kaders vanuit het Rijk bekend zijn, weten we dat we onze koers inhoudelijk
kunnen voortzetten. Hiermee zullen we een volle regionale agenda hebben, want
tegelijkertijd moet de regionale samenwerking worden ingericht. Inhoudelijke resultaten
behalen is noodzakelijk om binnen het nieuwe krappere financiële kader te blijven. Om de
richting voor de komende vier jaar scherp te krijgen, is een eindbeeld voor 2032 opgesteld
(zie Beschermd wonen, op weg naar 2032).

5

In 2020 is in de regio Centraal Gelderland een herkomst-onderzoek gedaan om te analyseren hoe
de verschillende cliëntstromen lopen en hebben gelopen de afgelopen jaren. Hieruit kwam naar voren dat ca.
20% van cliënten in BW afkomstig zijn vanuit gemeenten buiten onze regio.
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3. Vervolgkoers 2022 en verder
3.1 Van eindbeeld naar onze vervolgkoers
Vanuit het hierboven geschetste eindbeeld voor 2032 richten we ons de komende jaren op
vier inhoudelijk thema’s. Deze thema’s lichten we in dit hoofdstuk toe en schetsen hiermee
onze vervolgkoers.
• De inwoner centraal: integrale ondersteuning dicht bij huis, preventie en
vroegsignalering.
• Beschermd thuis: ambulantisering en een huis in de wijk is een lokale opgave.
• Beschermd wonen wordt een regionaal vangnet.
• Sturen op het regionaal zorglandschap: een breed palet aan zelfstandige woonvormen
en ondersteuningsarrangementen.

3.2 De inwoner centraal: integrale ondersteuning dicht bij huis
De inwoner centraal stellen en niet onze opgave of systemen, betekent kiezen we voor
integrale ondersteuning. Door onze huidige organisatie van beschermd wonen hebben we
een schot gezet tussen lokale mogelijkheden en regionale mogelijkheden. Dit kunnen we
verbeteren door het herstel van de inwoner centraal te stellen en integrale ondersteuning te
bieden. Schotten tussen wetten en financieringsstromen dienen hierbij geen belemmering
te vormen. Onze opgave is de lokale infrastructuur zo in te richten dat ondersteuning
dichtbij de inwoner en integraal wordt georganiseerd. Preventie en vroegsignalering zijn
hierbij belangrijke kernbegrippen.
Integrale ondersteuning vraagt om lokale regie
Herstel gaat niet alleen over zorg en ondersteuning. De inwoner heeft de meeste baat bij
een integrale aanpak. Herstel gaat (juist) ook over andere levensdomeinen zoals
ontmoeting, werk, activering, dagbesteding, onderwijs, gezondheid. Bij een integrale
benadering krijgen al deze leefgebieden aandacht. Ook het hebben van voldoende
inkomen, het oplossen van eventuele schulden en financiële zelfredzaamheid zijn belangrijk
in de weg naar herstel. Evenals lotgenotencontact en de inzet van ervaringsdeskundigen.
Kortom, de lokale basis moet op orde zijn. De belangrijkste wijziging met de voorgaande
periode is dat ondersteuning van inwoners zo veel mogelijk lokaal begint en dat de regie
ook lokaal blijft. De lokale gemeente blijft betrokken, ook als een inwoner een beroep moet
doen op het regionale vangnet.
Lokale toegang: flexibel op- en afschalen ondersteuning
De meerwaarde van een lokale toegang is dat de ambulante begeleiding, die flexibel open afgeschaald kan worden ook gekoppeld kan worden aan andere lokale ondersteuning en
algemene voorzieningen. Hierdoor kan beter maatwerk worden geleverd, want naast
ambulante begeleiding kunnen lokaal ook andere voorzieningen worden ingezet,
bijvoorbeeld inkomensvoorzieningen of hulp bij schulden. Ook is er beter zicht op hoe het
nu gaat met de inwoner, waardoor er meer aandacht kan zijn voor preventie en
(waakvlam)ondersteuning bij herstel.
Afgelopen jaren werd beschermd wonen door de centrumgemeente ingezet, vanaf 2023
krijgt de lokale toegang deze verantwoordelijkheid. De lokale toegang wordt
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verantwoordelijk voor het besluit om beschermd wonen in te zetten, te verlengen of te
beëindigen. Ze worden hierbij inhoudelijk ondersteund door een regionaal expertiseteam.
Mocht het zo zijn dat de inwoner beschermd gaat wonen buiten zijn eigen gemeente, dan
blijft de lokale toegang van de inwoner betrokken gedurende het traject. Op deze manier
kan er gewerkt worden naar een soepele overgang terug naar de eigen gemeente na het
beëindigen van beschermd wonen.

3.3 Beschermd thuis: ambulantisering en een huis in de wijk is een lokale
opgave
De transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis is een
ambulantiseringsopgave: van wonen in een instelling naar zelfstandig wonen in een eigen
huis. In onze ideaalsituatie komt zorg en ondersteuning naar de inwoner, de inwoner
verhuist niet naar een locatie van een zorgaanbieder. De lokale opgave bestaat daarom
globaal gezien uit twee onderdelen: het inrichten van de lokale infrastructuur zoals
genoemd onder 3.2 én een huisvestingsopgave.
Zonder woningen geen transformatie
Onze opgave is dus ook een huisvestingsopgave. Aanbieders van beschermd wonen
leveren zorg en ondersteuning in combinatie met huisvesting. Woonruimte beschikbaar
stellen voor zelfstandig wonen, is geen taak van aanbieders, maar van woningcorporaties of
particuliere vastgoedeigenaren. Afspraken maken met deze partijen is een lokale opgave.
Onze ambities kunnen alleen bereikt worden als er voldoende woonruimte beschikbaar is. In
de huidige situatie kan het voorkomen dat beschermd wonen tijdelijk een ‘woonprobleem’
oplost. De inwoner blijft langer beschermd wonen, omdat er geen woning beschikbaar is.
Het is niet de bedoeling om zorgmiddelen in te zetten om woonproblemen op te lossen.
Een korter verblijf in opvang en beschermd wonen kan alleen als er snel perspectief is op
een eigen kamer, studio of woning. Als er voldoende passende woningen voor uitstroom
beschikbaar zijn, dan zijn er ook minder opvang- en beschermd woonplekken nodig. Want:
Als de doorstroomsnelheid toeneemt, dan zijn er minder beschermd woonplekken nodig
om hetzelfde aantal cliënten in onze regio te helpen.
Lokale afspraken over uitstroom vanuit een regionaal kader
Alle gemeenten kregen in de periode 2019-2021 de taak om via prestatieafspraken met
lokale woningcorporaties afspraken te maken over het toewijzen van woningen voor de
uitstroom uit beschermd wonen. In 5 van de 10 gemeenten is dit al geregeld6, de andere
helft is hier mee bezig. Daarnaast is het wenselijk als alle gemeenten hun opgave voor het
realiseren van beschermd thuis voorzieningen en de uitstroom beschermd wonen ook
opnemen in hun woonvisie. In de huidige lokale regelingen voor uitstroom beschermd
wonen kan de inwoner een woning aanvragen als er twee jaar beschermd is gewoond. De
huurder ontvangt een huurcontract voor twee jaar waarin ambulante begeleiding is
gegarandeerd. Naast deze lokale afspraken zijn er ook nog overkoepelende regionale
afspraken nodig voor uitstroom binnen de regio. De inwoner heeft er baat bij om door te
stromen naar een woning in die gemeente in de regio waar hij of zij de meeste sociale
binding heeft. Dan is de kans op een succesvolle start het grootst. Aanvullende regionale
6

Dit zijn de gemeenten Arnhem, Rheden, Renkum, Overbetuwe en Zevenaar

16

afspraken zijn nodig om ook een woning in een andere gemeente aan te kunnen vragen.
Gemeenten moeten dan ook onderling afspraken maken over een goede verdeling, zodat
elke gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt. Dit is een voorwaarde om een betere
spreiding over de regio te krijgen.

3.4 Beschermd wonen wordt een regionaal vangnet
Kern van de verandering is dat beschermd wonen veel meer lokaal ‘in de wijk’ wordt
georganiseerd in de vorm van een variatie aan vormen van wonen die vallen onder de
noemer Beschermd thuis. Kwetsbare inwoners kunnen zo zelfstandig wonen en onderdeel
zijn van de samenleving. In plaats van wonen met begeleiding in een instelling, woont de
inwoner zelfstandig met flexibele ambulante begeleiding. Voor hen die dit nodig hebben
blijft beschermd wonen als vangnet bestaan.
Gemeenten geven het regionaal vangnet samen vorm
Niet elke gemeente hoeft haar eigen beschermd wonen te organiseren, we organiseren het
vangnet regionaal. Het gaat om dure specialistische maatwerk voorzieningen, welke niet in
elke gemeente beschikbaar hoeven te zijn. Beschermd wonen is in principe tijdelijk, met als
doel weer zelfstandig te gaan wonen. Dit vangnet kan in de toekomst kleiner zijn dan het
aantal beschermd woonplekken dat wij nu hebben. Het tempo waarmee wij het vangnet
kunnen afbouwen, hangt af van de opbouw van beschermd thuis.
Een regionaal vangnet voor opvang en beschermd wonen blijft altijd nodig
Het is niet zo dat er in een ideaalsituatie van beschermd thuis geen regionaal vangnet nodig
is. Het komt ook voor dat de lokale basis niet voldoende is of dat inwoners een terugval
hebben. Dan is het belangrijk dat er snel opgeschaald kan worden naar meer
(specialistische) begeleiding in een beschermd wonen setting of een tijdelijke time out plek
of logeervoorziening. Er zal altijd een regionaal vangnet nodig zijn voor mensen die kampen
met ernstige psychische problemen, een licht verstandelijke beperking of verslaving.
Een stevige lokale basis zorgt dat het regionale vangnet kan functioneren
Er is een wederkerigheid tussen lokale verantwoordelijkheden om basis op orde te hebben
en het regionaal vangnet: als de basis niet op orde is, zal er een groter beroep worden
gedaan op het regionale vangnet. Flexibel opschalen van begeleiding thuis, hulp bieden bij
schulden, maar ook voorzieningen voor participatie in de wijk kunnen ertoe bijdragen dat
het goed blijft gaan met de inwoner. Als er te weinig ondersteuning is, kunnen problemen
uitgroeien tot erger. Inwoners zijn dan niet meer in staat om zelfstandig te wonen of worden
dakloos. Dan wordt een beroep gedaan op het regionaal vangnet.

3.5 Sturen op het regionaal zorglandschap
Ons regionale zorglandschap zal zich meebewegen met onze inspanningen en geleidelijk
veranderen. Over vier jaar is het 'zorglandschap' dus weer anders dan nu, want we blijven
sturen met onze visie en doelen en met onze inkooprondes. Nieuwe initiatieven van
aanbieders worden beoordeeld aan de hand van criteria, want ze moeten passen in het
gewenste regionale zorglandschap. Om een afname van 40% van het budget beschermd
wonen in de periode tot 2032 op te vangen zal de komende vier jaar gestart worden met
een afbouw van beschermd woonplekken en een opbouw van beschermd thuis.
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Een breed palet aan zelfstandige vormen van wonen en ondersteuningsarrangementen
Onze opgave is om een breed palet aan voorzieningen te bieden: van lichte tot
gespecialiseerde ondersteuningsvormen, van begeleiding thuis tot tijdelijke opvang en
beschermd wonen. De (maatwerk)voorzieningen moeten aansluiten bij de regionale vraag,
waarbij de behoeften van onze inwoners centraal staan. Het onderzoeken van de vraag en
hiermee de behoefte aan ondersteuning is een continu proces, dat ons helpt om ons
benodigde regionale zorglandschap scherp te krijgen.
Kwaliteit staat voorop bij het contracteren van aanbieders
Bij de inkoopronde van 2020 hebben we de kwaliteitseisen voor beschermd wonen
aangescherpt. We hebben afscheid genomen van aanbieders die niet konden voldoen aan
onze eisen. Ook voor de toekomst blijft kwaliteit belangrijk, want het gaat om een
kwetsbare groep en we willen dat zij de juiste zorg krijgen. Daarom willen we alleen
aanbieders contracteren die wij kunnen vertrouwen, waar wij op kunnen bouwen en die met
ons meedenken hoe wij de opgave van beschermd wonen naar beschermd thuis samen het
beste kunnen realiseren.
Ons regionale zorglandschap is betaalbaar
Voor onze regio blijft het belangrijk om te bewaken of het zorglandschap dat wij hebben,
betaalbaar is en blijft. Veel gemeenten in de regio hebben tekorten in het sociaal domein.
Als we de komende jaren dezelfde hoge kosten voor beschermd wonen houden, dan gaan
er tekorten ontstaan op beschermd wonen, want de uitkering van het Rijk neemt elk jaar af.
Dit willen we voorkomen door te gaan sturen op een betaalbaar zorglandschap: de omvang
van beschermd wonen moet stap voor stap kleiner worden en voor beschermd thuis moet
meer financiële ruimte komen om te kunnen groeien. Dit willen we vanaf 2022 gaan regelen
met een gezamenlijke begroting.

3.6 Samengevat
Samengevat in 10 punten, is onze vervolgkoers:
1. Preventie, vroegsignalering en doorgaande lijn ondersteuning staan centraal.
2. Integrale ondersteuning vraagt om lokale regie en flexibel op- en af te schalen
ondersteuning.
3. De toegang tot beschermd wonen wordt lokaal, elke gemeente blijft verantwoordelijk
voor de eigen inwoner.
4. Zonder woningen geen transformatie, creatieve oplossingen zijn nodig.
5. We maken lokale afspraken over uitstroom vanuit een regionaal kader.
6. Beschermd wonen wordt een regionaal vangnet. Dit vangnet blijft altijd nodig.
7. Een stevige lokale basis zorgt dat het regionale vangnet kan functioneren.
8. We streven naar een breed palet aan zelfstandige woonvormen en
ondersteuningsarrangementen.
9. Kwaliteit staat voorop bij het contracteren van aanbieders.
10. Ons regionale zorglandschap is betaalbaar nu en in de toekomst.
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4. De lokale opgave
4.1 Wat willen we lokaal regelen?
Onze ambitie is om de komende jaren lokaal meer in te zetten op beschermd thuis en dit
vraagt om een lokale investering in voorzieningen. Een gedetailleerde blauwdruk hoe dit er
uit moet zien, is niet te geven. Lokale voorzieningen sluiten aan bij de couleur locale en het
ondersteuningsaanbod dat er al is. Eigenlijk is het vraagstuk: Wat is er in onze gemeente
nodig voor een inclusieve samenleving en hoe kan dit worden verbonden met het
ondersteuningsaanbod dat er al is? Bij het beoordelen van deze toegankelijkheid en het
organiseren van eventueel nieuw ondersteuningsaanbod zijn lokale samenwerkingspartners
en ervaringsdeskundigen onmisbare gesprekspartners.

4.2 De lokale basisinfrastructuur
In de vervolgkoers hebben wij aangegeven dat wij verwachten dat alle preventieve lokale
mogelijkheden benut en ingezet zijn, voordat een beroep wordt gedaan op het regionaal
vangnet. Van gemeenten wordt verwacht dat volop wordt geïnvesteerd in de lokale
basisinfrastructuur.
Integrale aanpak
De beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis, vraagt van alle
(regio)gemeenten dat zij werk maken van hun lokale basisinfrastructuur zodat personen met
psychische problemen (weer) zelfstandig kunnen wonen. Lokale integrale en professionele
ondersteuning is noodzakelijk om de beweging naar beschermd thuis in de wijk tot een
succes te kunnen maken.
Als we spreken over een integrale aanpak hebben we het over een complex en gelaagd
proces. In het ideale geval worden om te beginnen zorg en ondersteuning vanuit
gemeentelijke domein en het medische domein in samenhang geboden. De juiste zorg op
de juiste plek7 is een enorme uitdaging, omdat verschillende financiers en partijen
betrokken zijn (gemeenten, zorgkantoor, zorgverzekeraars). Onder de noemer 'GGZ in de
wijk' doen meerdere gemeenten in Nederland hiermee ervaring op. Vanuit de
zorgkantoren, de GGZ en de 1e-lijnsgezondheidszorg worden stappen gezet om ‘de GGZ’
veel meer naar de wijken te brengen. In de regio Arnhem organiseren meerdere gemeenten
(waaronder Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe en Renkum) momenteel pilotprojecten die
passen in de beweging naar een GGZ in de wijk.
Maar herstel gaat over meer dan (professionele) zorg en ondersteuning. Het gaat ook over
andere levensdomeinen zoals dagbesteding, (vrijwilligers)werk, ontmoeting, onderwijs en
beweging. Eén van de belangrijkste bronnen om te werken aan herstel is ‘gewoon
meedoen’. Bij een integrale benadering krijgen al deze leefgebieden aandacht. Voor de
gemeente betekent dit dat ook de interne samenwerking met andere afdelingen
georganiseerd moet zijn. Met de afdeling participatie en schuldhulpverlening om tijdig in te
spelen op het ontstaan van financiële problemen, maar ook met de afdeling wonen voor de

7

De Juiste zorg op de juiste plek is een landelijk programma van het ministerie van VWS en richt zich onder
andere op een goede overgang tussen zorg gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet, Wmo en Wlz.
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huisvestingsopgave en met openbare orde en veiligheid zodat op tijd wordt ingegrepen in
geval van overlast.
Welke voorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden moeten er nu minimaal aanwezig
zijn in een gemeente om het mogelijk te maken dat kwetsbare inwoners zelfstandig kunnen
blijven wonen? Over de minimale basisinfrastructuur maken we regionale afspraken.

Figuur 6: Uitleg GGZ in de wijk

De minimale basisset voor beschermd thuis
We willen dat in iedere gemeente een basisset, een soort gereedschapskist, aan
voorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden aanwezig is. We maken regionale
afspraken over de minimale basisset voor beschermd thuis. De basisset moet in elke
gemeente aanwezig zijn om het mogelijk te maken dat inwoners zelfstandig kunnen blijven
wonen (voorkomen van instroom) en dat inwoners die beschermd hebben gewoond en
uitstromen voldoende steun krijgen om weer zelfstandig te gaan wonen (bevorderen
uitstroom). Op basis van de ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan, de
geleverde input van cliënten en zorgaanbieders in de regio en landelijke expertise, komen
we tot de volgende basisset:
• Professionele ambulante begeleiding die flexibel kan worden op- en afgeschaald, dit
kan al of niet in samenloop met behandeling (GGZ/ ZVW) zijn;
• Integrale benadering vanuit sociaal domein (inkomen, participatie, ondersteuning,
betrekken eigen netwerk en welzijn);
• Aandacht voor financiële zelfredzaamheid en schuldhulpverlening
• Vroegsignalering en expertise in de wijk om problematiek te herkennen;
• Waakvlam begeleiding (nazorg bij uitstroom uit beschermd wonen);
• Bemoeizorg om zorgmijders te bereiken;
• Inloopvoorzieningen in de wijk voor ontmoeting en daginvulling;
• Ondersteuning bij integratie in de wijk;
• Inzet van ervaringsdeskundigen, lotgenotencontact en psycho-educatie;
• Participatie, werk en inkomen: versterken herstel en (arbeids)participatie.
Sommige voorzieningen kunnen vanwege de schaal beter op subregionaal of regionaal
niveau worden georganiseerd. We gaan regionale afspraken maken over:
• Respijtzorg;
• Time out plekken;
• Herstelacademies.
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Netwerksamenwerking
De opgave voor beschermd wonen hangt nauw samen met andere domeinen. In de regio
bestaan verschillende samenwerkingsstructuren waarop moet worden afgestemd. Dit gaat
om:
• Afstemming met zorg/veiligheidsketen (inclusief Wvggz, E33 meldingen).
• Afstemming sociaal domein/ zorgdomein (gemeenten, zorgkantoor, 1e lijn, GGZ).
• Afstemming wonen en zorg (regionaal).

Figuur 7: Bouwstenen voor beschermd thuis

4.3 Woonopgave: een (t)huis in de wijk
De lokale gemeenten zijn ook aan zet bij het realiseren van de huisvestingsopgave. Het
huisvesten van kwetsbare personen in een wijk in de vorm van een beschermd thuis, vraagt
om een gevarieerd aanbod aan woonvarianten, zowel zelfstandig verspreid over een
gemeente als juist gezamenlijk – bijvoorbeeld geclusterd.
Woonafspraken met onze woningcorporaties
Voor voldoende passende en betaalbare woningen staan vooral de woningbouwcorporaties
aan de lat. Om een goede match te kunnen maken tussen vraag en aanbod is inzicht nodig
in het aantal woningen dat per jaar theoretisch beschikbaar is voor de uitstroom. Het gaat
hierbij in eerste instantie om het benutten van de bestaande woningvoorraad. Gemeenten
en corporaties zijn verplicht afspraken te maken over het percentage woningen dat
beschikbaar moet zijn voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen, waaronder de
doelgroep beschermd wonen. In de diverse regionale woonagenda’s is de opgave voor
uitstroom beschermd wonen al opgenomen. Nog niet alle gemeenten in de regio hebben
dit onderwerp concreet geagendeerd in hun lokale woonagenda (of woonvisie). Zoals in
hoofdstuk 3 is vermeld, heeft de helft van de gemeenten in de regio afspraken met hun
corporaties over de uitstroom beschermd wonen, inclusief een regeling om deze uitstroom
goed te begeleiden (zie 3.3). Het gezamenlijke doel is dat eind 2022 alle gemeenten in de
regio concrete afspraken hebben gemaakt met hun woningcorporaties.
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Creatieve oplossingen: Flexwonen en Magic mix
In de meeste gemeenten is de vraag naar sociale huurwoningen groter dan het aanbod. Dit
kan het lastig maken om woningen vrij te maken voor onze opgave. De doelgroep
beschermd wonen is tenslotte niet de enige ‘bijzondere doelgroep’ die een beroep doet op
sociale huurwoningen. In andere regio’s zijn goede ervaringen met creatieve oplossingen,
zoals flexwonen of geclusterd wonen. Flexwonen is het tijdelijk gebruiken van
maatschappelijk vastgoed voor woningen, bijvoorbeeld kleine woonruimten voor
jongvolwassenen 18-23 jaar. Bij geclusterde vormen van wonen waarbij sprake is van
‘vragende en dragende’ bewoners, ook wel magic mix genoemd, worden meerdere
doelgroepen gehuisvest (bijvoorbeeld studenten en daklozen). De gemeenten zijn aan zet
om de opgave van beschermd thuis te verbinden met hun woonvisie en te benoemen met
welke (creatieve) oplossingen beschermd thuis in de betreffende gemeente is te realiseren.
Vanuit de landelijke overheid wordt deze opgave op diverse manieren ondersteund 8.
Extra aandacht voor jongvolwassenen (doorgaande lijn Jeugd naar Wmo)
In onze regio vraagt de groep jongvolwassenen in de leeftijd 18-27 jaar specifieke aandacht,
ongeveer 40% van de inwoners met een indicatie voor beschermd wonen of beschermd
thuis, valt in deze leeftijdsgroep. Vaak gaat het om een tussenstap naar zelfstandig wonen.
Met name jongvolwassenen verkeren vaak in een slechte financiële positie. Dat belemmert
nogal eens extra de toegang tot een toch al krappe woningmarkt. Voor jongvolwassenen
zullen we tot creatieve woonoplossingen moeten komen via bijvoorbeeld kamerbewoning in
combinatie met zelfstandigheidstraining. Bij deze opgave wordt ook nauw samengewerkt
met het domein Jeugd.
Welkom in de woonomgeving
Wanneer iemand uitstroomt uit beschermd wonen naar zelfstandig wonen, gaan we op zoek
naar mogelijkheden om dit succesvol te laten zijn. Anderzijds zijn er grenzen aan de
draagkracht en het draagvlak van buurten. De doelgroep van beschermd wonen (en
maatschappelijke opvang) is niet groot maar de problematiek vaak wel complex. Als het
met hen niet goed gaat kan dit veel impact hebben op de omgeving. Maar naast de realiteit
dat sommige situaties tot overlast of onveiligheid kunnen leiden is beeldvorming in de
meeste gevallen het grootste obstakel voor sociale inclusie. Stigma belemmert herstel. Om
dit te doorbreken kunnen gemeenten aansluiten bij regionale of landelijke campagnes. Een
advies dat deskundigen geven om stigma niet in de hand te werken is om vooraf met
omwonenden te communiceren over kwetsbare inwoners die in de wijk komen wonen.

4.4 Een lokale toegang en regionaal expertiseteam
In 2022 wordt met een zorgvuldig implementatietraject de huidige regionale toegang via
de wijkteams Arnhem omgebouwd naar een hybride toegangsmodel met een lokale
toegang en een regionaal expertiseteam. Voorwaarde voor slagen is dat er voldoende
kennis en expertise lokaal aanwezig is. Een opgave die er voor iedere gemeente al in 2022
ligt, is het inrichten van een lokale toegang, om op 1-1-2023 gezamenlijk te kunnen starten
met het nieuwe toegangsmodel.
8

Zie o.a.: Een thuis voor iedereen, Adviesrapport interbestuurlijke werkgroep versterking beleid huisvesting
aandachtsgroepen, 8 juli 2021.
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Om de lokale Toegang te ondersteunen wordt een regionaal expertiseteam ingericht. Dit
expertiseteam bevordert en borgt een uniforme werkwijze en biedt inhoudelijke
ondersteuning. Elke gemeente kan zelf bekijken hoe de toegang met deze ondersteuning
het beste ingebed kan worden in de eigen organisatie.
Een nieuw toegangsmodel is nodig voor de doorgaande lijn van voorzieningen, lokaal en
regionaal. Dit betekent dat er flexibel op- en afgeschaald moet kunnen worden tussen de
verschillende vormen van ondersteuning. Van lichte ondersteuning tot intensieve
begeleiding, we volgen de ondersteuningsbehoefte van de inwoner. De lokale
steunstructuur en het regionaal vangnet worden maximaal op elkaar afgestemd.
Het spreekt vanzelf dat het van groot belang is dat de verantwoordelijkheid voor de
continuïteit van zorg bij de overgang van beschermd wonen naar beschermd thuis duidelijk
belegd is. Eén regisseur houdt overzicht over de integrale aanpak en schotten vanuit
verschillende wetten vormen geen belemmering voor de integrale aanpak.
Bij een volgende inkoopronde voor beschermd wonen gaan we het concept van de
doorgaande ondersteuningslijn uitwerken en vertalen in nieuwe producten.

4.5 Impuls voor lokale investeringen
We verwachten dat alle 10 gemeenten voortvarend aan de slag gaan met de lokale opgave
en basisinfrastructuur. In 2021 wordt er vanuit de rijksmiddelen voor beschermd wonen een
regionaal budget van 3,5 miljoen euro verdeeld over de gemeenten voor
ambulantiseringsprojecten. Deze middelen zijn een financiële impuls voor de lokale opgave.
Vanaf 2022 wordt in de regionale begroting Samen aan Zet jaarlijks een bedrag begroot
voor lokale investeringen en projecten. In hoofdstuk 5 gaan we nader in op de wijze waarop
we de opbouw van de lokale infrastructuur gaan aansturen en faciliteren vanuit het
regionale programma Samen aan Zet.
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5. Regionale samenwerking
5.1 Wat willen we regelen?

De komende vier jaar staan in het teken van inhoudelijke stappen zetten in de transformatie
van beschermd wonen naar beschermd thuis én het borgen van de regionale
samenwerking. Als de centrumgemeenteconstructie per 31 december 2021 eindigt hebben
we nieuwe samenwerkingsafspraken nodig, die financieel, juridisch en organisatorisch
geborgd moeten worden.

5.1 Governance, de juridische borging

Het regelen van de governance betekent dat we onze samenwerking juridisch moeten gaan
formaliseren. Hierbij gaan we uit van partnerschap, omdat wij geloven dat dit het
sleutelwoord is voor een succesvolle samenwerking. De afgelopen jaren lag de
verantwoordelijkheid voor beschermd wonen bij Arnhem als centrumgemeente. De
gemeenten in de regio nemen hun verantwoordelijkheid en trekken als gelijkwaardige
partners op.
We sluiten per 1-1-2022 een samenwerkingsovereenkomst. We kiezen voor de lichtste
juridische vorm, een convenant. Hier zien we in andere regio’s zeer goede ervaringen en we
voorkomen onnodige bureaucratie. Om dit convenant aan te kunnen gaan, moeten alle 10
gemeenteraden akkoord zijn met deze regionale kadernota. Vervolgens kunnen de colleges
van de samenwerkende 10 gemeenten hun handtekening onder het convenant zetten.
Hiermee worden zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het convenant.
In het convenant regelen we onze besluitvormingsstructuur. We sluiten aan bij bestaande
bestuurlijke regionale overlegstructuren in het sociaal domein. Bestuurlijke besluiten worden
genomen in de afzonderlijke gemeenteraden en colleges. Afstemming vindt plaats in het
regionaal portefeuillehouders overleg Zorg (RPO). Er is een stuurgroep Samen aan Zet,
welke een adviserende rol heeft voordat stukken geagendeerd worden voor het RPO.
De uitvoering van beschermd wonen is sinds 2015 belegd bij Arnhem als
centrumgemeente. Vanaf 2023 start de regionale uitvoering van beschermd wonen en
hiervoor is een uitvoeringsorganisatie nodig. Omdat wij al een regionaal
samenwerkingsverband voor het sociaal domein hebben, de Modulair Gemeenschappelijke
Regeling Centraal Gelderland (MGR), zijn wij voornemens deze hieronder te brengen. De
inkoop van beschermd wonen is al een taak van de MGR. We starten per 1-1-2023 ook met
de invoering van het hybride toegangsmodel, een combinatie van een lokale toegang met
een regionaal expertiseteam.
We maken de volgende afspraken:
• Samen werken is samen beslissingen nemen op basis van gelijkwaardigheid
• We leggen onze samenwerkingsafspraken vanaf 2022 vast in een convenant.
• Bestuurlijke beslissingen worden afgestemd in het regionaal portefeuillehouders overleg
Zorg. De bestaande stuurgroep heeft een adviserende rol en brengt voorstellen naar het
RPO.
• We gaan vanaf 2023 naar een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie en zijn
voornemens deze onder te brengen bij de reeds bestaande MGR.
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5.2 Regionale begroting Samen aan Zet
Alle gemeenten zijn vanaf 2022 inhoudelijk verantwoordelijk voor beschermd wonen. Voor
het jaar 2022 wordt voor het eerst een regionale begroting voor beschermd wonen
gemaakt. Arnhem heeft een kassiersfunctie voor het regionaal budget (ten behoeve van de
dekking van deze regionale begroting) ter overbrugging naar de nieuwe situatie in 2023.
Vanaf 2023 worden alle gemeenten financieel verantwoordelijk voor beschermd wonen (nog
niet voor de maatschappelijke opvang). Het regionale vangnet beschermd wonen is dan
onze gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid. Alle 10 gemeenten ontvangen
gedurende de ingroeiperiode 2023-2032 middelen van het Rijk die elke gemeente benut
ter dekking van de regionale begroting. Zo zorgen we samen voor een geleidelijke
overgang van het historisch naar het objectieve financiële verdeelmodel.
Gemeenten die samen de verantwoordelijkheid nemen, spreiden de financiële risico’s. De
groep cliënten die gebruik maakt van beschermd wonen is niet groot, maar de benodigde
ondersteuning is kostbaar. Door samen te werken vormen we een regionale buffer om
eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. De uitwerking hieraan geven we in een
convenant.
Inhoudelijk kiezen we voor een doorgaande lijn van voorzieningen. Hierbij staat de inwoner
centraal en niet de systemen of de financiering. Dit betekent dat we uitwerken hoe lokale en
regionale voorzieningen elkaar aanvullen. Er worden afspraken gemaakt over welk aanbod
lokaal en welke aanbod regionaal wordt gefinancierd. Het liefst willen we een substitutie van
beschermd wonen naar beschermd thuis.
We maken we de volgende afspraken:
• We maken vanaf 2022 jaarlijks een regionale begroting Samen aan Zet.
• We maken financiële afspraken over de inbreng van rijksmiddelen in de regionale
begroting en leggen deze vast in een convenant.
• We kiezen voor een doorgaande lijn van beschermd thuis en beschermd wonen en gaan
dit uitwerken in de regionale begroting.

5.3 Inkoop en contracteren
Sinds 2015 heeft de MGR Sociaal domein beschermd wonen voor onze regio ingekocht.
Arnhem heeft de inkoop begeleid en mede namens de regiogemeenten contracten
afgesloten met aanbieders van beschermd wonen. De huidige contracteerperiode loopt tot
31-12-2021 en is in opdracht van het RPO met één jaar verlengd, tot en met 31-12-2022.
Afgelopen half jaar zijn er meerdere marktverkenningen georganiseerd om in dialoog met
aanbieders en cliënten(vertegenwoordiging) te reflecteren op de opgave. In deze kadernota
treft u de uitkomsten aan, voorafgaand aan hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4.
Meest recent, in september 2021, voerden we eveneens dialoogsessies met aanbieders en
cliënten(vertegenwoordiging). We willen graag dat aanbieders met ons meedenken over de
gewenste veranderingen in ons zorglandschap en de beweging van beschermd wonen naar
beschermd thuis. Voor de toekomst willen wij graag meer samenwerking tussen aanbieders.
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Ook willen wij samenwerking tussen aanbieders van beschermd wonen en beschermd thuis
bevorderen, vanwege de doorgaande ondersteuningslijn. Goede kwaliteit van beschermd
wonen blijft voorop staan. We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in de
contractering om, nog beter te kunnen sturen op het behalen van deze doelen. Vanaf 1-12023 kunnen lokale gemeenten beschermd wonen inzetten vanuit de lokale toegang,
omdat we starten met een nieuw hybride toegangsmodel. Samen met een nieuw op te
zetten regionaal expertiseteam wordt beoordeeld of beschermd wonen nodig is.
We maken de volgende afspraken:
• Om beter te kunnen sturen op onze doelen met onze inkoop, gaan we onderzoeken of
wij onze aanbieders een andere opdracht gaan meegeven in de contractering. Dit zal bij
de voorbereiding van de volgende inkoopronde 2023 verder worden uitgewerkt.
• Vanaf 1-1-2023 kunnen alle lokale gemeenten producten beschermd wonen toekennen
omdat wij het hybride toegangsmodel gaan invoeren.

5.4 Sturing op doelen en financiën
Sinds 2019 werken we met een programma-aanpak om het Transformatieplan Samen aan
Zet 2019-2021 uit te voeren. Een ambitieuze stuurgroep van betrokken wethouders zet
sinds 2019 de bestuurlijke lijnen uit. Medio 2021 is de programma-organisatie versterkt
omdat de datum van de doordecentralisatie dichterbij komt. Er is een ambtelijk projectteam
aan de slag met de voorbereiding van de doordecentralisatie.

Figuur 8: Samen sturen op transformatie (zie voor cijfers beschermd wonen in onze regio bijlage 1)

Bij deze regionale kadernota, hoort een regionaal uitvoeringsplan om de ambities uit deze
kadernota in uitvoering te brengen. Omdat er veel ontwikkelingen zijn wordt gekozen voor
een jaarlijks uitvoeringsplan, deze wordt gelijktijdig met de regionale begroting vastgesteld.
In de aanloop naar het eerste jaar van doordecentralisatie moet er op verschillende
momenten veel geregeld worden: een regionale begroting, een convenant, het
implementeren van de nieuwe hybride toegang en het overhevelen van de uitvoeringstaken
van de centrumgemeente naar de uitvoeringsorganisatie.
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Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om de basisvoorzieningen voor de doelgroep
op orde te hebben. Het maken van lokale plannen gaat helpen bij het concreet uitwerken
van de lokale opgave. Deze is voor elke gemeente anders, want iedere gemeente heeft te
maken met de eigen lokale situatie en lokale partners, zoals woningcorporaties en
welzijnsorganisaties.
Gemeenten worden gevraagd om in te haken op deze regionale kadernota met een lokaal
uitvoeringsplan met een looptijd van twee jaar. Elke gemeente dient hiermee ook invulling
te geven aan de eigen verantwoordelijkheid. Een uitvoeringsplan is ook een middel om
lokale partners te mobiliseren.
Om te kunnen volgen of wij onze doelen, uitgeschreven in deze kadernota halen, is het
nodig om een dashboard in te richten met monitoringsinformatie. Hiermee kunnen wij ook
de gemeenteraden informeren over de voortgang. Bij de inrichting van de
uitvoeringsorganisatie wordt dit uitgewerkt. Tot en met 2022 is de gemeente Arnhem
verantwoordelijk voor het monitoren en rapporteren over de regionale uitgaven aan de
samenwerkende gemeenten. Sturen op de uitgaven van beschermd wonen en beschermd
thuis wordt een regionale én lokale opgave.
Vanaf 2022 maken we de volgende afspraken:
• We zetten onze samenwerking via het programma Samen aan Zet voort via een
programmaorganisatie. Er wordt jaarlijks een regionaal uitvoeringsplan opgesteld.
• Lokale gemeenten gaan elke twee jaar een lokaal uitvoeringsplan maken om de lokale
opgave concreet uit te werken in acties.
• We evalueren tweejaarlijks de kadernota.
• We richten een regionaal dashboard in met monitoringsinformatie. Sturen op de
uitgaven van beschermd wonen en beschermd thuis wordt een regionale en lokale
opgave.
• We brengen risico’s in kaart en sturen hier gezamenlijk als regio op.

Figuur 9: Cyclus van samenwerking, plannen en evaluatie.
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5.5 Besluitvorming en proces
Deze regionale kadernota vraagt om besluitvorming van alle 10 gemeenteraden in de regio
Centraal Gelderland. Vervolgens krijgen de 10 samenwerkende colleges de opdracht om
een aantal zaken uit te werken.
Samengevat, dit gaan we regelen:
1.

Deze kadernota moet worden vastgesteld door onze gemeenteraden, zodat wij een
regionale visie en vervolgkoers hebben voor de komende 10 jaar.
2. We zetten de programma-aanpak van Samen aan Zet voort en versterken de
programma-organisatie. Er moet veel geregeld worden rondom de doordecentralisatie
en de programma-manager neemt het voortouw, onder leiding van de stuurgroep
Samen aan Zet.
3. Om onze regionale samenwerking juridisch te borgen (dit is een verplichting vanuit de
Norm voor Opdrachtgeverschap) zullen wij een meerjarig convenant aangaan. De
uitvoering van het convenant wordt tussentijds geëvalueerd.
4. We zullen elke twee jaar vanuit het programma Samen aan Zet evalueren of wij nog op
koers zijn, regionaal en lokaal. Jaarlijks wordt er een regionaal uitvoeringsplan
opgesteld door de programma organisatie. We sturen op doelen en financiën.
5. Alle gemeenten maken vanaf 2022 een lokaal uitvoeringsplan voor twee jaar. De lokale
opgave wordt concreet omgezet in acties. Vanaf 2021 ontvangen alle gemeenten
ambulantiseringsmiddelen als financiële impuls.
6. Elke gemeente gaat de lokale woonopgave uitwerken. Dit is erg belangrijk en vraagt
bestuurlijke betrokkenheid van de portefeuillehouders wonen.
7. Om de regionale kadernota te kunnen uitvoeren zijn financiële middelen nodig. Het jaar
2022 is een opstapjaar, de gemeente Arnhem ontvangt de rijksmiddelen. We maken
voor 2022 een regionale opstapbegroting, welke samen met het convenant door alle
colleges wordt vastgesteld.
8. We zien het eerste jaar van de inhoudelijke doordecentralisatie, 2022, als een
opstapjaar. De uitvoering van beschermd wonen wordt in 2022 nog belegd bij de
gemeente Arnhem. Het voornemen is om de regionale uitvoeringsonderdelen vanaf
2023 onderdeel te laten uitmaken van de MGR.
9. Vanaf 1-1-2023 wordt de toegang tot beschermd wonen anders georganiseerd. In 2022
wordt met een zorgvuldig implementatietraject de huidige regionale toegang via de
wijkteams Arnhem omgevormd naar een hybride toegangsmodel met een lokale
toegang en een regionaal expertiseteam.
10. Alle gemeenten zijn bereid om gedurende het ingroeipad 2023-2032 de Rijksmiddelen
die we krijgen voor zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische
kwetsbaarheid en LVB, aan te spreken/ in te brengen ter dekking van de kosten van de
op te stellen integrale regionale begroting voor beschermd wonen/ beschermd thuis
2023 e.v. voor deze betreffende doelgroepen, te vertalen naar een regionaal
uitvoeringsplan en lokale uitvoeringsplannen per gemeente.
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Bijlage 1: Cijfers beschermd wonen in de regio Centraal
Gelderland
In tabel 1 is de verhouding tussen extramurale vormen en intramurale vormen van
Beschermd Wonen weergegeven. Extramuraal Beschermd Wonen betreft het aantal
inwoners met een toewijzing voor Zelfstandig wonen met intensieve begeleiding en
Groepswonen. Intramuraal betreft het aantal inwoners met een toewijzing voor intramuraal
beschermd wonen basis of intensief.
De verhouding tussen extramuraal en intramuraal is ten opzichte van januari 2021
verschoven. In januari 2021 betrof 68% van de toekenningen een intramurale vorm van
Beschermd Wonen, in april 2021 was dit nog 61%. Dit wordt niet (alleen) verklaard door de
uitstroom naar de Wet langdurige zorg, omdat het aantal extramurale toekenningen tussen
januari 2021 en april 2021 is toegenomen. Mogelijk speelt afschaling van zorg en overgang
van inwoners naar andere aanbieders (die geen intramurale zorg bieden) hierin een rol.
Tabel 1: Aantal personen met een BW-toekenning intramuraal en extramuraal (peildatum: augustus 2021)

Woongemeente
Arnhem
Doesburg
Duiven
Lingewaard
Overbetuwe
Renkum
Rozendaal
Rheden
Westervoort
Zevenaar (incl.
Rijnwaarden)
Totaal

Extramuraal
120
3
2
10
21
6
0
35
0
22

Intramuraal
166
2
6
25
15
41
0
82
4
7

Totaal
286
5
8
35
36
47
0
117
4
29

219

348

567
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Centraal Gelderland doordecentralisatie Beschermd Wonen
Samen verder sturen vanuit een gedeelde ambitie voor onze inwoners
Dit bestuurlijk akkoord regelt de samenwerking voor 2021 en beschrijft de bouwstenen voor het op
te stellen convenant voor de samenwerking in de transformatieperiode vanaf 2022.
Tevens bevat het bestuurlijk akkoord financiële afspraken: gemeenten ontvangen in 2021 een
totaalbedrag voor ambulantisering, bijkomende sociaal domeinkosten en inzet voor de lokale en
regionale opgave. Voor 2022 zijn opnieuw middelen beschikbaar (bijlage 1).
Overwegingen
Overwegende dat:
• We als gezamenlijke gemeenten staan voor een belangrijke vervolgstap in de transformatie en
het toekomstbestendig organiseren van zorg voor inwoners met psychische kwetsbaarheid, ‘van
beschermd wonen naar beschermd thuis’.
• Met ingang van 2022 de inhoudelijke doordecentralisatie BW een feit is en de financiële
doordecentralisatie met ingang van 2023, en dat we alleen door regionaal samen te werken het
vangnet kunnen bieden voor de meest kwetsbare inwoners.
• De regio elkaar zowel inhoudelijk (samen transformeren) als financieel (gemiddeld bedrag per
inwoner gaat in 10 jaar omlaag) nodig heeft.
• De norm voor opdrachtgeverschap BW (NvO), inhoudelijke doordecentralisatie (2022) en
financiële doordecentralisatie (2023) van Rijkswege kaderstellend zijn.
• Het objectieve financiële verdeelmodel van Rijkswege in hoofdlijnen bekend is gemaakt, maar
nog in ontwikkeling is, en – in tijd – afhankelijk van de vorming van het nieuwe kabinet.
Ambitie
We willen als regio de transformatie naar Beschermd Thuis doorzetten in de richting zoals verwoord
in het transformatieplan Samen aan Zet en de bestuurlijke uitgangspunten zoals regionaal
geformuleerd in 2020.
Procesafspraken
1. We stellen een gezamenlijk eindbeeld vast voor het jaar 2032 als ijkpunt voor de regionale
samenwerking (tevens regiovisie NvO). We gaan een Raadsstuk opstellen als kader voor de
meerjarige ontwikkeling. Onderdeel daarvan is beantwoording van de vragen: wat doen we
regionaal en wat lokaal? Hoe werken we regionaal samen en hoe sluiten we lokaal hierop aan
(lokale plannen)?
2. We werken door in de lijn van het Transformatieplan Samen Aan Zet 2019-2021 en de
vastgestelde bestuurlijke uitgangspunten (2020) en gaan (met stakeholders) verder aan de slag
met het eindbeeld, ondermeer gebruikmakend van voorbeelden uit andere regio’s.1
Bestuurlijke opdracht voor regionale ambtelijke projectuitwerking: werk een eindbeeld (Raadsstuk)
uit en actualiseer het Transformatieplan i.c.m. regiovisie/ afstemming NvO. Bedoeld voor
kaderstelling en vaststelling (stuurgroep SaZ-RPO-Colleges-Raden) in het najaar 2021.

1

Ambtelijk hebben we diverse voorbeelden verzameld, bijvoorbeeld het ontwikkelplan van CG Oss, regio Brabant Noordoost-oost.
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2022: werken met een convenant
3. We zien het eerste jaar van de inhoudelijke doordecentralisatie (2022) als opstapjaar (Uitleg: het
eerste jaar waarin we vanuit het eindbeeld, een vernieuwde samenwerking (convenant), en met
vernieuwde financiële afspraken werken en waarin we gezamenlijk verdere voorbereidingen
treffen, ondermeer op het gebied van toegang, contracteren, financiën voor de periode vanaf 1-12023).
4. We sluiten in 2021 een convenant 2022 e.v. waarin we afspraken vastleggen over de uitvoering
met ingang van 2022. In het convenant leggen we in ieder geval afspraken vast over: regionale
besluitvorming, werken met een gezamenlijke regionale begroting, toegang, contracteren,
beleid, toezicht, lokale basis, monitoring en woonafspraken.2
5. In het convenant regelen we de besluitvorming over de regionale begroting (o.a. vaststellen
begroting, omgaan met totaalbudget en hoe om te gaan met tekorten en overschotten). In het
convenant wordt eveneens de kassiersfunctie voor 2022 geregeld en maken we afspraken over
de financiële monitoring en (tussentijdse) verantwoording.
Bestuurlijke opdracht voor regionale ambtelijke projectuitwerking: werk het convenant uit
(projectteam). Stuurgroep SaZ-RPO-Colleges - ter info Raden. Te bekrachtigen door de colleges
uiterlijk in december 2021.
Financiële afspraken met toekomstgerichte blik
6. Middelen uit het hoofdlijnenakkoord GGZ zijn beschikbaar voor de regionale
ambulantiseringsopgave, benodigde projectinzet (regionaal) en te verrichten lokale
inspanningen. Deze zijn hiervoor beschikbaar (startend in 2021, doorlopend in 2022, 2023 en
verder).
7. We spreken af dat alle gemeenten in 2021 en 2022 een totaalbedrag voor ambulantisering,
bijkomende sociaal domeinkosten en inzet voor de lokale en regionale opgave ontvangen.
8. We voegen de gezamenlijke afspraken en financiële uitkomsten toe als bijlage bij dit bestuurlijk
akkoord (bijlage: 1). Ze maken onlosmakelijk onderdeel uit van dit bestuurlijk akkoord.
Met dit bestuurlijk akkoord komen we regionaal bestuurlijk tot overeenstemming over de inzet en
verdeling van extra regionale financiële middelen voor 2021-2022, waarbij de financiële afspraken
voor 2022 worden opgenomen in een regionale opstapbegroting. Bijlage 1 maakt onlosmakelijk
onderdeel uit van dit bestuurlijk akkoord.
Werken met een regionale begroting
9. In de overgang van “historisch naar objectieve bekostiging van Rijkswege” beogen we niet te veel
financiële schokken, noch voor Arnhem, noch voor de overige gemeenten in de regio.
10. We gaan in 2022, in het opstapjaar, gezamenlijk van start met een regionale begroting 2022,
waarbij de gemeente Arnhem een kassiersfunctie heeft, wat inhoudt dat de middelen gelabeld
zijn in de Arnhemse begroting.
11. 2023 is het eerste jaar van de financiële doordecentralisatie waarin we verder werken met een
regionale integrale begroting. Vanaf 2023 is de invulling van de kassiersfunctie volgend op de
governance.
12. De regionale begroting omvat in principe alle kosten samenhangend met BW en eventueel de
bijkomende sociaal domeinkosten tijdens beschermd wonen en na beschermd wonen
(uitstroomtrajecten).
13. De regionale begroting is een integrale begroting, zowel voor inwoners met een psychische
kwetsbaarheid (GGZ) als voor inwoners met een licht verstandelijke beperking (LVB).

2

Ambtelijk hebben we diverse voorbeelden verzameld, bijvoorbeeld het convenant in Midden IJssel (CG Deventer) en het voorbeeld uit
Apeldoorn e.o.
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14. We kijken in de uitwerking o.a. naar de volgende posten: zorgtoewijzingen (BW-producten),
bijkomende SD kosten, juridische ondersteuning (rechtszaken, bezwaren etc.),
rechtmatigheidsondersteuning – toezicht Wmo, beleidsmatige inzet, administratieve verwerking,
toegang, stedelijke component Arnhem, uitstroom convenant trajecten, MGR inkoop,
ontvlechtingskosten Arnhem (toegang). Nb. Deze opsomming geeft een beeld van de breedte
waarmee we kijken. Tevens zullen we voorbeelden vanuit andere regio’s betrekken in deze
nadere uitwerking.
Bestuurlijke opdracht voor regionale ambtelijke projectuitwerking: stel een regionale opstapbegroting
2022 op. Dit gaat om een begroting waarbij Arnhem in 2022 de kassiersfunctie zal vervullen en
waarbij we werken volgens afspraken die in het convenant 2022 e.v. worden uitgewerkt.
Uitgangspunten voor de financiële afspraken 2023 - 2032
15. Uitgangspunt is dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de financiële dekking van de
integrale begroting voor inwoners met psychische kwetsbaarheid en lichte verstandelijke
beperking die gebruik moeten maken van de regionale (vangnet)voorzieningen voor beschermd
wonen en beschermd thuis.
16. Alle gemeenten zijn bereid om gedurende het ingroeipad 2023-2032 de Rijksmiddelen die we
krijgen voor zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische kwetsbaarheid en LVB, aan
te spreken/ in te brengen ter dekking van de kosten van de op te stellen integrale regionale
begroting voor beschermd wonen/ beschermd thuis 2023 e.v. voor deze betreffende
doelgroepen.
17. De Rijksgelden dienen meerjarig voldoende te zijn om goede zorg te verlenen in het lokale veld,
dichtbij de inwoners, en opschaling naar duurdere zorg te helpen voorkomen, en hiermee ons in
staat te stellen om zoveel mogelijk binnen de financiële kaders te kunnen blijven.
18. De uitwerking en besluitvorming van het objectieve verdeelmodel van Rijkswege volgen we
bestuurlijk en ambtelijk in 2021 en 2022.
Programma-inzet en ambtelijke inzet 2021 – 2022
19. Onze ambitie vraagt lokaal inspanningen. Gemeenten zetten zich in voor de lokale opgave en zijn
zelf verantwoordelijk voor het realiseren van lokale doelen. Denk aan: woonafspraken, het
opstellen en realiseren van lokale plannen, opstarten van innovatie (ambulantisering), etc. De
financiële middelen (zie bijlage 1) geven de mogelijkheid om hier concreet mee aan de slag te
gaan.
20. Gemeenten bekostigen regionale voorbereidende inzet gezamenlijk. Dit gaat om het programma
SAZ en de benodigde regionaal ambtelijke capaciteit voor uitwerking van de bestuurlijke
opdrachten. Deze inzet maakt onderdeel uit van de financiële afspraken (bijlage: 1).
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BIJLAGE 1
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BIJLAGE 1
Bestuurlijk akkoord Centraal Gelderland doordecentralisatie BW
Financiële afspraken 2021-2022 met toekomstgerichte blik
t.b.v. de regionale samenwerking op het gebied van de doordecentralisatie van Beschermd
Wonen
De Stuurgroep Samen aan Zet is tot overeenstemming gekomen over de inzet en verdeling
van de regionale financiële middelen voor 2021-2022, waarbij de financiële afspraken voor
2022 worden opgenomen in een regionale begroting, vast te stellen in het najaar 2021.
We hanteren de volgende uitgangspunten:
•
•
•
•

De financiële middelen hangen samen met onze visie, het gezamenlijk eindbeeld en de
afspraken omtrent de regionale inspanningen en lokale inzet.
Voor 2022 maken we een regionale begroting op basis van begrote kosten en
activiteiten.
We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor álle cliënten (oud en nieuw).
De financiële doordecentralisatie van Rijkswege (het objectieve verdeelmodel) is
kaderstellend.

Voor 2021-2022 maken we de volgende financiële afspraken:

1. Ambulantiseringsmiddelen 2021-2022
Voor 2021 worden de middelen uit het hoofdlijnenakkoord GGZ (ambulantiseringsmiddelen)
ingezet voor de ambulantiseringsopgave en de sociaal domein kosten van de
regiogemeenten voor de BW doelgroep.
Gezamenlijke afspraken:
ü In elke gemeente wordt aanbod ontwikkeld, zodat inwoners met psychische
problemen thuis in de eigen woning kunnen worden ondersteund. Iedere gemeente
krijgt, op basis van aantal inwoners in BW, gedurende 2021 een bedrag hiervoor
toegekend. Dit bedrag kan worden besteed om de zorg aan de doelgroep BW, die in
de gemeente verblijft, op een ambulante manier vorm te geven. Gezien de grote
onderlinge verschillen in omvang van de doelgroep BW per gemeente wordt het
bedrag hierop afgestemd. Gemeenten met veel bewoners in BW zullen meer
inspanningen moeten plegen om de zorg te ambulantiseren dan gemeenten met
weinig inwoners in BW.
ü Vanaf 2022 zijn de ambulantiseringsmiddelen onderdeel van de regionale
'opstapbegroting'. Er zullen dan nieuwe gezamenlijke afspraken worden gemaakt
over de verdeling, de benodigde projectinzet en lokale inspanningen.
ü Vanaf 2022 zullen we gaan werken met een regionaal ontwikkelplan en lokale
plannen. In de lokale plannen wordt aangegeven wat de gemeenten gaan doen aan
lokale opbouw (o.a. organiseren toegang, voldoende geschikte en betaalbare

woonruimten, regionale uitstroom, preventieve zorg en infrastructuur, adequate
ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie, veilige woonomgeving).
We komen de volgende bedragen overeen:
2021: € 2.400.000,- (conform de afgesproken verdeelsleutel op basis van aantal inwoners in
BW, zie de tabel onderaan)
2022: € 2.100.000,- (onderdeel van de regionale 'opstapbegroting')

2. Extra ambulantiseringsmiddelen 2021
Gemeente Arnhem stelt voor 2021 € 600.000 extra beschikbaar voor de regiogemeenten
zodat gemeenten activiteiten kunnen starten om zich voor te bereiden op de
ambulantisering.
Gezamenlijke afspraken:
ü De verdeling vindt plaats conform de afgesproken verdeelsleutel op basis van
inwoneraantallen, zie de tabel onderaan.
ü Elke gemeente doet in 2021 een voorstel voor de besteding van de extra
ambulantiseringsmiddelen, zodat duidelijk is welk project, pilot of proeftuin wordt
uitgevoerd. In het kader van de kennisdeling wisselen we de ervaringen uit.

3. LVB-middelen
De afspraken over de LVB-middelen zoals die tot 31-12-2020 golden, worden voortgezet in
2021.
Gezamenlijke afspraken:
ü De middelen worden door de gemeente Arnhem ingezet om voor de gezamenlijke
gemeenten te voorzien in tijdelijk verblijf van de LVB doelgroep (beschermd wonen
voor mensen met een licht verstandelijke beperking).
ü Vanaf 2022 nemen we deze kosten op in onze gezamenlijke integrale regionale
begroting.

4. Reservering onderbesteding 2021
In deze doordecentralisatie zijn we gezamenlijk aan zet en proberen we de instroom verder
te beperken door inspanningen, regionaal, maar zeker ook lokaal: bijvoorbeeld als er meer
uitstroom uit BW kan plaatsvinden in de regio, lichtere vormen van zorg lokaal ontstaan,
geschikte woningen gerealiseerd worden, dan leidt dit tot lagere uitgaven van de BWmiddelen.
Gezamenlijke afspraak:
ü De gemeenteraad van Arnhem wordt voorgesteld om bij een eventuele
onderbesteding op de zorgkosten Beschermd Wonen1 (Arnhemse begroting 2021 na
verrekening van de definitieve uitname van de Wlz-middelen), dit bedrag te
1

Zorgkosten BW: ZIN (zorg in natura), PGB (persoonsgebonden budget), EB (eigen bijdrage)

reserveren in de begroting 2021 en deze middelen mee te nemen naar de regionale
opstapbegroting 2022.

5. Regionale projectinzet
De acties die ambtelijk in 2021 en 2022 opgeleverd moeten worden zijn beschreven in het
bestuurlijk akkoord. Hiervoor is extra ambtelijke regionale inzet benodigd.
Conform separaat voorstel, ter bespreking in de Stuurgroep van 18 juni 2021, zal een bedrag
van € 121.000 hiervoor beschikbaar moeten worden gesteld.
In de tabel hieronder is dit bedrag meegenomen.

Verdeling van de middelen over de gemeenten
Totalen budget tbv regio 2021 (excl Arnhem)
Inwoners
BW
januari
Gemeente
2021
Inwonertal
Arnhem
353
161.348
Doesburg
2
11.077
Duiven
7
25.126
Lingewaard
49
46.601
Overbetuwe
45
47.906
Renkum (incl. LVB)
53
31.419
Rheden
123
43.761
Rozendaal
0
1.704
Westervoort
20
14.971
Zevenaar
34
43.750
Kosten regionaal project (ambtelijke inzet en proces)
Totaal (excl Arnhem)
333
266.315
Totaal (incl Arnhem
686
427.663

Ambulantiserings
middelen obv
BW spreiding
€
13.688
€
47.907
€
335.348
€
307.973
€
362.724
€
841.793
€
€
136.877
€
232.691
€
121.000
€
2.400.000

Extra
ambulantiserings Beklemde
middelen obv
middelen
inwonertal
Arnhem
Totaal
€ 500.000 € 500.000
€
24.956
€
38.644
€
56.608
€ 104.515
€
104.991
€ 440.339
€
107.931
€ 415.904
€
70.786
€ 433.510
€
98.592
€ 940.385
€
3.839
€
3.839
€
33.729
€ 170.606
€
98.567
€ 331.258
€ 121.000
€
600.000
€ 3.000.000
€ 3.500.000
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Van Beschermd Wonen
naar Beschermd Thuis
Samen aan Zet
Gemeenten bereiden zich voor op de
Regio Centraal Gelderland
doordecentralisatie

Inhoud
• Van Beschermd wonen naar Beschermd Thuis
• Norm voor opdrachtgeverschap
• Regionale ambtelijke voorbereiding en bouwstenen
• Huidige zorglandschap: producten en enkele cijfers
Zevenaar
• Lokale basisinfrastructuur van belang en verder
versterken.

Landelijke commissie Dannenberg

Landelijke commissie Dannenberg

Onze stip aan de horizon: 2032
• De meeste inwoners wonen zelfstandig en
kunnen gebruik maken van een flexibel aanbod
van ondersteunde voorzieningen
(maatwerkvoorzieningen en collectief aanbod) en
woonvormen voor zelfstandig wonen.
• Er zijn beschermd thuis arrangementen waardoor
inwoners zelfstandig kunnen (blijven) wonen.
• We willen beschermd wonen afbouwen tot zover
het gaat en dit fungeert als een regionaal
vangnet.
• We beschikken over een betere regionale
spreiding van beschermd wonen.
Zorg dichtbij, lokaal wat kan, regionaal hebben we een gezamenlijk
vangnet voor onze inwoners

Beschermd Wonen en
de Norm voor
Opdrachtgeverschap
Rijk en VNG stelden NvO vast in 2020.

Sinds de komst van de Wmo 2015…
• Gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen en opvang (artikel
1.2.1 Wmo)
• Colleges verplicht om samen te werken indien voor een doeltreffende en
doelmatige uitvoering van de Wmo nodig (artikel 2.6.1 Wmo)
• Regionale samenwerking is verplicht: Norm voor opdrachtgeverschap.

2-12-2021
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Wat betekent een Norm voor Opdrachtgeverschap?
• Invulling geven aan ‘regiovisie’ zoals NvO van ons vraagt.
• Betrekken professionals, inwoners, ervaringsdeskundigen en
ketenpartijen bij vaststelling.
• Doelen van regionale samenwerking:
• Beschikbaarheid en continuïteit van zorg borgen.
• Vormgeven aan 1 niet vrijblijvende vorm van
governance.
• Gezamenlijk contractbeheer en gezamenlijke
contractvoorwaarden.
• Meerjarig contracteren.
• Ruimte voor innovatie
• Implementatie van het nieuwe financiële verdeelmodel
(verwacht: woonplaatsbeginsel)
• Ook bovenregionaal afspraken maken.
• Administratieve lasten voorkomen!

Samen aan zet

Regionale ambtelijke
voorbereiding
In opdracht van de stuurgroep Samen
aan Zet

Regionale samenwerking
Gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor
afspraken ‘Beschermd Thuis’.

Opstellen Kadernota (regiovisie) is een opdracht vanuit
de NvO

Samen aan zet

Kadernota

Onderwerp
Toegang
Contracteren

Gezamenlijke toegang (kennisbundeling) met duidelijke verbinding en samenwerking lokale teams..
Samenwerken met betrouwbare aanbieders, in dialoog zijn en blijven, sturen op uitstroom
regionale vangnet.

Financiën

Gezamenlijke afspraken over de bekostiging van het regionale vangnet, uitvoering en (opbouwen)
weerstandsvermogen om tegenvallers op te vangen.

Juridisch

Samenwerking met rechtspersoonlijkheid (niet vrijblijvende governance).

Samen aan zet

Regionale voorbereiding
A. Kadernota: afgerond
B. Convenant: conceptfase
C. Financiën: bestuurlijk financieel akkoord 2021-2022 gereed
Begroting(en) in ontwikkeling, ondersteuning door Transitiebureau VNG
D. Nieuwe contractperiode voor zorgaanbieders vanaf 1-1-2023
Inkoop Sociaal Domein (MGR)

Samen aan zet

Zorgaanbod
Hoe ziet het zorglandschap er nu uit?

Zorgaanbod
•
•
•
•

Zelfstandig wonen met intensieve begeleiding
Groepswonen met intensieve begeleiding
Intramuraal Beschermd Wonen basis
Intramuraal Beschermd Wonen intensief

Van licht/ beschermd thuis
(boven) naar zwaar/
beschermd wonen (onder)

• Bed & Break
• Logeren groep
• Afwezigheidsdag
Het aanbod wordt regionaal
gecontracteerd.
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Aantal plekken

De uitname Wlz is gaande: de totale groep wordt kleiner.

Samen aan zet

Inwonerperspectief
Lokale inzet in alle gemeenten nodig!

Burgerbeloften
Geïnformeerde samenleving
Inwoners weten iets van psychische
kwetsbaarheid, ze kunnen zich er iets bij
voorstellen.
Lokale ogen en oren
Vrijwilligers en professionals in het lokale
sociale domein kunnen psychische
kwetsbaarheid herkennen. Daardoor vroegtijdig
signaleren als het niet goed gaat met iemand
en weten waar ze terecht kunnen.
Wonen met een steuntje in de rug
Er zijn mensen waar ik op terug kan vallen en
steun aan heb. Passend bij mijn behoefte en in
mijn buurt.
Buurtpunt voor ontmoeting en steun
Er is mogelijkheid voor informele contacten en
ontmoeting met evt. een (laagdrempelig)
getraind luisterend oor als het even nodig is.
Onderdeel van het buurthuis/ inlooppunt.
Mijn financiën op orde
Ik word zo nodig geholpen om goed om te gaan
met geld of eventueel beheert iemand het voor
mij.

Begeleiding op maat
Persoonsgerichte begeleiding. De gemeente biedt
mogelijkheden om de begeleiding op te schalen dan
wel af te schalen na gelang de behoefte.
Zinvolle daginvulling
Ik ben bezig vanuit mijn talent, voor een
maatschappelijk project of een werkgever. Ik word
uitgedaagd en geprikkeld om mee te doen.
Wonen op een passende plek
Er is voor mij een betaalbare woning. Er is
zowel fysiek als sociaal ruimte om te wonen in
de buurt.
Toegang en zorg stemmen af
Bij het vaststellen van mijn behoefte aan zorg en
ondersteuning word ik begrepen en wordt er met
mij meegedacht. Er is begrip voor mijn situatie en
kennis van psychiatrie. Uitkomsten leiden tot
passende zorg.
Lokale samenwerking
Ik ervaar samenwerking en heb geen last van het feit
dat er verschillende organisaties of financieringen
betrokken zijn. Zorg en ondersteuning wordt
georganiseerd vanuit ketens/ netwerken en 24 uur
beschikbaarheid.

Zevenaar
Waar gaan we ons op richten voor inwoners met een
psychische kwetsbaarheid?
Maatwerk voor onze inwoners voor begeleiding, dagbesteding,
financiën.
Buurten/wijken/kernen
- Geïnformeerde samenleving
- Lokale ogen en oren
- Wonen met een steuntje in de rug
Maatschappelijke partners (zoals Caleidoz, Ribw, GG-Net)
- Optimaliseren ondersteuningsnetwerk
- Lokale samenwerking
Acties gericht op wonen (woningbouwverenigingen)
- Wonen op een passende plek

Zevenaar
Hoe gaan we dat doen?
We stellen een lokaal plan op, op basis van de Kadernota
en ter uitvoering lokale verantwoordelijkheden.

-

We bepalen de komende maanden de inhoudsopgave
en bespreken die met de Participatieraad

-

We gaan in de eerste helft van 2022 in gesprek met:
- Vertegenwoordigers van Wijken/Kernen
- Zorgaanbieders (o.a. Ribw, Iriszorg, Liemerije,
GG-Net), welzijnsorganisatie (Caleidoz).
We hebben afspraken over het aantal mensen dat uit
kan stromen en hoe verantwoord kan met
Woningbouwverenigingen (Baston, Vryleve, Plavei).

Vragen?
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Transformatieplan Beschermd Thuis:
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

2019 - 2021

Proloog: sociale inclusie
“Mensen hebben waardevolle persoonlijke en sociale netwerken in de samenleving. Zij maken gebruik
van voorzieningen die voor iedereen bedoeld zijn. Zij wonen in de samenleving met mensen waarmee
zij zich verbonden voelen. Kinderen en jongeren volgen breed toegankelijk, regulier onderwijs dat
bijdraagt aan hun ontplooiing. Ieder schoolt zich op terreinen waar zijn interesses en ambities liggen.
Mensen hebben gerespecteerde werkzaamheden of bezigheden in de samenleving en voelen zich
gewaardeerde medewerkers. Zijn nemen deel aan en dragen bij aan het sociale, culturele, religieuze en
recreatieve leven in de samenleving (concerten, cafés, clubs, kerken, verenigingen, sportevenementen
etc.). Zij maken gebruik van welzijn- en gezondheidsvoorzieningen in de plaatselijke gemeenschap.”
(dr. Hans Kröber, expert op het gebied van inclusie)

Leven met een psychische kwetsbaarheid (soms tijdelijk, soms langdurig) is niet altijd eenvoudig.
Daadwerkelijk meedoen van bewoners met een psychische kwetsbaarheid vraagt inzet, van henzelf, en
van hun omgeving. En ook: acceptatie. Een (tijdelijke) terugval is immers mogelijk en soms is alleen
blijvende ondersteuning de oplossing voor stabiliteit en zelfstandigheid. In andere gevallen is
ondersteuning voldoende op momenten dat het even nodig is.
Als gezamenlijke gemeenten willen we het maximale doen voor inwoners om te zorgen dat er een
passend thuis is, een plek om te werken, er van een zo gezond mogelijk leven sprake is, financiën
beheerst worden en begeleiding beschikbaar is die de bewoner en zijn/haar netwerk ondersteund.

Als gemeenten kunnen we dit niet alleen: we moeten en willen dit samen doen. Dit geldt in het leven
van de betreffende burger, in een gemeente, en ook op regionaal niveau. Kortom, een “inclusieve
aanpak: is nodig. We zijn ‘samen aan zet!’

‘Samen aan zet’’
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Voorwoord
Voor u ligt het Transformatieplan Beschermd Thuis van de regio Centraal Gelderland.
In dit plan geven de gemeenten Rozendaal, Rheden, Doesburg, Zevenaar, Duiven, Lingewaard,
Overbetuwe, Renkum, Westervoort en Arnhem aan hoe zij samen invulling willen geven aan de
ondersteuning voor kwetsbare inwoners na de beëindiging van de centrumgemeenteconstructie voor
beschermd wonen en maatschappelijke opvang in 2021. En ook beschrijven wij wat dit de komende
jaren vraagt van de gemeentelijke samenwerking.
We streven ernaar om met extra inzet op preventie en versterking van de lokale ondersteuningsstructuur
onze inwoners snel en adequaat te helpen. Meer mensen in staat stellen om met ondersteuning
zelfstandig te wonen en te participeren in onze samenleving. Tegelijkertijd zorgen we er samen voor dat
er een regionaal vangnet in stand blijft voor wie dat toch nodig heeft.
Dit transformatieplan geeft de richting en kaders voor de verdere uitwerking de komende jaren. We
bouwen voort op de samenwerking en ervaringen tot nu toe: we willen onze visie verder gezamenlijk in
de praktijk brengen. We zullen in 2019 en 2020 hard aan de slag moeten om ervoor te zorgen dat we in
2021 klaar zijn om de huidige centrumgemeentetaken lokaal en regionaal te borgen. Dat doen we
natuurlijk samen met onze maatschappelijke partners, ervaringsdeskundigen en cliënten. Aan dit
transformatieplan hebben onze zorgpartners en ervaringsdeskundigen een bijdrage geleverd. Onze
partners willen bijdragen aan het verder verbeteren van de dienstverlening voor kwetsbare inwoners. De
vervolgstap is dan ook om samen te werken aan de realisatie daarvan. Hiertoe bevat dit plan een
spoorboek en voorstel voor een programma-aanpak.
Samen maken we werk van onze ambitie.
We gaan aan de slag.

‘Samen aan zet’’
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1. Inleiding
We staan allereerst kort stil bij de achtergrond, historische aanleiding en proces dat is doorlopen in de
totstandkoming van ‘Samen aan zet!’.
Achtergrond
Met de komst van de Wmo 2015 zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk geworden voor
opvang en bescherming voor diegenen die niet in staat zijn zelfstandig te wonen. De onderdelen die de
wet hierin benoemt zijn maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De middelen om deze taken
uit te voeren zijn over 43 centrumgemeenten verdeeld, met de opdracht aan de regio's om deze taak in
gezamenlijkheid uit te voeren. De gemeenten Rheden, Renkum, Lingewaard, Westervoort, Duiven,
Zevenaar, Doesburg, Rozendaal, Overbetuwe en Arnhem vormen samen de regio Centraal Gelderland
(centrumgemeente Arnhem). Zij ontvangen jaarlijks een budget voor deze taak1.

De budgetten voor het beschermd wonen en de maatschappelijke
opvang gaan met ingang van 2021 over van de 43
centrumgemeenten, naar de 390 gemeenten in Nederland.2 Dit komt
mede voort uit het rapport 'Toekomst Beschermd Wonen, van
Beschermd Wonen naar een Beschermd Thuis' van de commissie
onder leiding van Erik Dannenberg waarin een nieuwe visie op
beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt gegeven. Deze
visie gaat uit van een inclusieve samenleving waarin ook mensen met
psychische problematiek (meer dan nu) midden in de samenleving
leven en meedoen.
Dannenberg
De commissie Dannenberg heeft in haar rapport acht randvoorwaarden en condities aangegeven voor
de maatschappelijke ondersteuning waaraan moet zijn voldaan om tot sociale inclusie te kunnen komen:
• Versterken van zelfmanagement, ervaringsdeskundigheid en informele zorg.
• Garanderen van langdurige begeleiding met flexibele intensiteit.
• Ondersteuningscontinuüm voor herstel en participatie.
• Een breed arsenaal van woonvarianten.
• Beschikbare en betaalbare wooneenheden.
• Laagdrempelige toegang tot zorgfuncties.
• Duurzaam samenwerken tussen gemeenten en zorgverzekeraars.
• Borgen van kwaliteit en vraaggerichtheid van ondersteuning.

De maatschappelijke richting is hiermee helder. Gemeenten staan voor de opgave een breed palet aan
voorzieningen te bieden: van lichte vormen van begeleiding tot gespecialiseerde opvang en beschermd
wonen. Dat vraagt samenwerking. Binnen de gemeente, tussen gemeenten en ook met (en tussen)
aanbieders en woningcorporaties. De afspraken tussen de Rijksoverheid (ministerie van VWS) en
gemeenten (VNG) is dat iedere centrumregio in Nederland komt tot een regionaal plan waarin de visie
en concrete uitwerking op het gebied van de transformatie van beschermd wonen, maar ook
maatschappelijke opvang regionaal ingevuld wordt.

1

2

Daarnaast is er een budget voor de doelgroep mensen met een Licht verstandelijke beperking (LVB). Hiervoor ontvangt iedere
gemeente (lokaal) budget en dit hebben we in 2017 en 2018 gebundeld en conform de inkoop van beschermd wonen ingezet.
De VNG heeft conform het advies van de Commissie Dannenberg, aangegeven dat beschermd wonen en maatschappelijke
opvang beleidsmatig geïntegreerd door alle gemeenten kan worden uitgevoerd.
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Transformatie
Dannenberg schets een eindbeeld van sociale inclusie die een transitieperiode vraagt van vele jaren. In
dit document beschrijven we de visie, ambitie en concrete uitwerking die de regio Centraal Gelderland
de komende periode geeft aan de verdere transformatie en de regionale samenwerking.

Dit document geeft aan welke gezamenlijk keuzes we moeten maken die werken voor onze inwoners en
hun leven: thuis, in hun buurt, in de gemeente en in de regio. Die ervoor zorgen dat mensen thuis
kunnen zijn en zich thuis kunnen voelen. Hierbij gaan we in op de onderwerpen die voor ons van belang
zijn en geven hier concreet richting aan middels een spoorboek. Regionaal werken we al enkele jaren
aan de transformatie. Nu komt het moment om de stap te zetten om regionale afspraken te maken met
het oog op de doordecentralisatie van 2021. We bouwen voort op de visie Beschermd Thuis (zie
hierna). Daarnaast zijn er diverse handreikingen en beleidsontwikkelingen die de achtergrond vormen
voor deze transformatie-agenda. Hierbij noemen we:
• De landelijke Meerjarenagenda BW uit 2018. Deze geeft een beeld van de inhoudelijke koers en
prioriteiten voor de komende jaren. Een groot aantal partijen is betrokken bij de Meerjarenagenda:
behalve de ministeries van VWS, BZK, SZW en JenV en de VNG zijn dat: Aedes, Divosa, Federatie
Opvang, GGZ Nederland, MIND, Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD), RIBW-Alliantie, het
Schakelteam Personen met Verward gedrag, Stichting Werkplaats Cliënten Organisaties
Maatschappelijke Opvang (COMO) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
• “Handleiding regionaal plan van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang, een taak
van alle gemeenten” (VNG, 2016).
• Lokaal uitvoeringsplan beschermd wonen en Beschermd Thuis (VNG, 2018).
Gemeenten, zorgpartners en ervaringsdeskundigen
Dit transformatieplan is tot stand gekomen op basis van een zorgvuldig gekozen proces waarbij
verschillende partijen en partners betrokken zijn. Hieronder geven we een korte weergave van de
elementen die bijgedragen hebben aan de totstandkoming van dit plan.
• Korte schets van landelijke ontwikkelingen op het gebied van beschermd wonen en
maatschappelijke opvang.
• Verkenning en bestuurlijke gesprekken bij alle gemeenten (2 ronden). In de eerste ronde zijn bij alle
gemeenten de huidige status en de ideeën voor de toekomst op gehaald. In de tweede ronde
(zomer 2018) zijn, met het oog op de start van een nieuwe bestuursperiode in de meeste
gemeenten, opnieuw de kaders verkend en is draagvlak voor een regionale visie en
samenwerkingsafspraken besproken. Bij deze gesprekken zijn zowel de verantwoordelijk
ambtenaren als wethouders betrokken.
• Drie regionale stakeholdersbijeenkomsten: zorgaanbieders, Wmo-raden, regionale inkoop (MGR),
adviesraden, cliëntenraden en cliëntenorganisaties waren aanwezig om de rode draden te
bespreken uit de verkennende fase en om eigen meningen en ideeën toe te voegen. In bijlage 1
hebben we deelnemers aan de stakeholdersbijeenkomst opgenomen. Bijlage 2 geeft een
overzichtelijke weergave van de uitkomsten.
• Een panelgesprek met ervaringsdeskundigen: om de inbreng van ervaringsdeskundigheid duidelijk
een plek te geven. Ook deze deelnemers staan vermeld in bijlage 1.
• Een ambtelijke verdiepingssessie gericht op de maatschappelijke opvang, ervaringen en
vraagstukken.
• Aanvullende interviews met woningcorporaties en een behandelinstelling GGZ (Pro Persona).
• Regionale ambtelijke en bestuurlijke bespreking op verschillende momenten in het proces.
• Ambtelijk vertegenwoordigers van de gemeenten Renkum, Rheden, Lingewaard en Arnhem
fungeerden als klankbord voor het proces.
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2. Visie
Sociale inclusie staat hoog op de maatschappelijke agenda. Regionaal hebben we dit in 2016 een plek
gegeven in onze visie op Beschermd Thuis. “Samen aan zet” is gebouwd op deze visie
2.1 Visie op Beschermd Thuis
Eind 2016 is in het portefeuillehouders overleg Zorg van de regio Centraal
Gelderland het Visiedocument Beschermd Thuis besproken en geaccordeerd als
uitgangspunt voor transformatie. Daarin omarmen we als gemeenten de
beweging naar een inclusieve samenleving. Dat wil zeggen dat mensen met
beperkingen zo gewoon mogelijk meedoen aan de maatschappij. De
ondersteuning die zij daarbij nodig hebben regelen we in hun woonomgeving. Dit
geldt ook voor de mensen met een behoefte aan een beschermende en veilige
woonsetting. Dit vanuit een positieve kijk op gezondheid, die staat voor het
vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, zowel in fysiek,
emotioneel als in sociaal opzicht. De keuzes die we hierin met elkaar hebben
gemaakt zijn:
à In onze regio hebben mensen een stabiele woonplek nodig in de wijk, midden in de samenleving.
Een woning geeft een basis voor het opbouwen van een bestaan en draagt ook bij aan de identiteit van
mensen. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die beschermd wonen een voorkeur hebben voor
zelfstandig wonen in de wijk. Inclusief wonen betekent dat mensen maximaal worden aangesproken op
hun eigen regievermogen, zo gewoon mogelijk deel uitmakend van een woonbuurt met de daarbij
behorende informele steun. Een stabiele woonsituatie vraagt om een snelle en flexibel op- en afschalen
van hulp, niet om verplaatsing van mensen. Een verhuisbeweging hoort voort te vloeien uit persoonlijke
behoeften, niet uit verandering in gezondheid.
à We kiezen voor maximaal uitgaan van eigen kracht en eigen regie: het zelf regisserend vermogen
wordt versterkt om een eigen thuis mogelijk te maken en uitstroom uit voorzieningen te bevorderen.
Uitgaande van de eigen kracht en eigen regie van mensen moet de ondersteuning vraaggericht zijn.
Integraal en op maat vormgegeven, waardoor regionaal alleen een vangnet overblijft voor
specialistische of acute vormen van verblijf (bijvoorbeeld een opvang voor Korsakov patiënten, of een
24-uurs opvang voor dak- en thuislozen). De begeleiding die mensen thuis ontvangen moet ook
langdurig gegarandeerd kunnen worden, met een wisselende intensiteit. Daarbij zijn van belang:
• een maximale inzet op lokaal niveau op vroegsignalering en preventie;
• een lokaal ondersteuningscontinuüm voor herstel en participatie (samenwerking tussen aanbieders
van zorg en welzijn, ketenafspraken met bijvoorbeeld het domein van de Zorgverzekeringswet);
• toegang tot ondersteuning is laagdrempelig.

Meer kwetsbare mensen zullen in de wijken komen wonen. Dit maakt vroegsignalering belangrijk bij
overlast en escalerende crisissituaties. Een ondersteunings-/zorgketen die daar goed op aansluit is
noodzakelijk. Daarbij zien we ook raakvlakken met participatie, werk/inkomen en zorgverzekeraars.
Daarnaast hebben we momenteel verschillende vormen van opvang voor dak- en thuislozen, die we ook
voor de toekomst van belang vinden. Het gaat dan om dag- en nachtopvang voor zwerfjongeren en
voor volwassenen en om crisisopvang voor alleenstaande volwassenen en voor gezinnen.
à De verblijfsvoorzieningen zijn kleinschalig en regionaal dekkend.
Ondanks de uitgangspunten die hierboven geschetst zijn, gaan wij er van uit dat er altijd mensen zijn
die behoefte hebben aan vormen van intramuraal verblijf. We richten ons op een regionaal vangnet
voor specialistische of acute vormen van verblijf (bijvoorbeeld een opvang voor Korsakov patiënten, of
een 24-uurs opvang voor dak- en thuislozen). Ook schaalvoordelen kunnen hierbij een rol spelen.
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Dannenberg gaat er in zijn rapport van uit dat er op basis van de huidige populatie beschermd wonen
een verdeling kan worden gemaakt:
• Een deel van de huidige populatie is nu al (op korte termijn)3 goed ambulant te ondersteunen
vanwege zijn zelfregulerend vermogen;
• Een deel kan na enkele jaren4 zelfredzaam worden indien daarin voldoende ambulant wordt
ondersteund en nadat vaardigheden zijn ontwikkeld/aangeleerd;
• Voor het overige deel zal alleen op langere termijn enig herstel mogelijk zijn. Voor deze groep geldt
een behoefte aan een intramurale functie voor opvang of beschermd wonen.
2.2 ‘Samen aan zet’ betekent een gezamenlijke vervolgstap
De visie op Beschermd Thuis uit 2016 leidt tot de belangrijkste doelen die we nastreven:
• Lokaal inzetten op vroeg signaleren en preventie.
• Lokale basisstructuur voor beschermd Thuis in de wijk met breed scala aan ondersteuningsvormen
en woonvarianten.
• Een laagdrempelige toegang.
• Geleidelijke omvorming en afbouw van intramuraal BW-aanbod (daar waar het kan) en behoud van
een regionaal dekkend netwerk op gebied van opvang en (intramuraal) beschermd wonen.

Kortom, we willen toe naar (beschermde) woonplekken in de wijk, waar kwetsbare burgers wonen in
uiteenlopende woonvarianten met flexibele begeleiding en met 7 x 24 uur woonvoorzieningen voor een
kleine groep mensen (regionaal vangnet). Dit vraagt om doorzetting van de transformatie van
beschermd wonen naar het beschermen van kwetsbare burgers midden in de samenleving.
Casus
We hebben twee casusbeschrijvingen opgenomen. Deze zijn afkomstig uit een recente publicatie van
de VNG (2018) en door inbreng vanuit de regio Centraal Gelderland tot stand gekomen. Ze bieden een
inkijkje in de situatie, wensen, behoeften en dromen van twee inwoners: Rianne en Rita. Ze wonen
beiden beschermd. Rianne heeft ook deelgenomen aan de stakeholderbijeenkomsten die zijn
gehouden in de totstandkoming van ‘Samen aan Zet’.

3
4

Wij gaan uit van een periode van maximaal 2 jaar richting uitstroom.
Wij gaan uit van een periode van 3-5 jaar richting uitstroom.
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Bron: VNG 2018, ‘Acht interviews over herstellen en erbij horen.’
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Bron: VNG 2018, ‘Acht interviews over herstellen en erbij horen.’
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3. Wat is de bestaande regionale situatie?
Als we onze visie verder in de praktijk willen brengen: wat is dan de huidige regionale situatie? Wat is
onze startsituatie?
3.1 Beschermd Wonen
Arnhem vervult de rol van centrumgemeente. In onze regio
hanteren we een aantal criteria waaraan inwoners moeten
voldoen om in te kunnen stromen bij Beschermd Thuis. Je moet
volwassen zijn, en de Nederlandse nationaliteit hebben of
legaal verblijven in Nederland. Er moet sprake zijn van
bewijsvoering, diagnose of het vermoeden van psychiatrische
problematiek. Er is een noodzaak tot (24-uurs) toezicht en begeleiding in de nabijheid. Toezicht en
intensieve ondersteuning kunnen niet geleverd worden door ambulante ondersteuning. Er zijn twee
contra-indicaties om gebruik te maken van beschermd wonen, namelijk: een acute (crisis) situatie of
sprake van voorliggende voorzieningen als Wlz (levenslange verstandelijke of lichamelijke beperking),
Zvw (behandeling) of WMO (ambulant).

Mensen die gebruik willen maken van beschermd wonen melden zich bij de lokale toegang (sociaal
team/ wijkteam) van de gemeente waarin zij wonen. De lokale toegang bekijkt samen met één van de
aandachtsfunctionarissen beschermd wonen uit Arnhem of beschermd wonen de best passende vorm
van ondersteuning is voor de betreffende inwoner. Ten behoeve van het inzicht in de ontwikkeling van
Beschermd Thuis wordt periodiek een overzicht gegeven van de aantallen cliënten naar toewijzingen5
en ingezette zorg in alle
gemeenten. De gemeente Arnhem
stelt deze op.
Het aandeel zorg in natura is veruit
het grootst. In juli 2018 kende de
regio 1.086 toewijzingen in natura
(ZIN).
We hebben deze meest recente
cijfers grafisch weergegeven in
figuur 1.
Het betreft hier het aantal
personen met een ZIN-toewijzing.
Figuur 1: Toewijzing ZIN naar gemeente (cijfers
overzicht nov 2018). De registratie vond tot en
met april 2018 plaats op grond van de voormalige
‘producten’ BW en ‘scheiden wonen-zorg’. Met
ingang van 1 mei 2018 zijn er nieuwe producten van kracht. De toewijzing vindt vanaf dat moment ook plaats op basis van deze nieuwe producten.
Zie bijlage 3 voor de nieuwe producten. Nb. Rijnwaarden is opgegaan in de gemeente Zevenaar. De gegevens van Rijnwaarden zijn hier meegeteld.

Daarnaast kende de totale regio nog 55 personen met een PGB-toewijzing (Persoonsgebonden
Budget). Dit aantal is klein ten opzichte van ZIN (1.086 personen). Het aandeel personen met een PGB
is sinds januari 2015 gedaald van 316 naar 55 in juli 2018.

5

Gemeente Arnhem: het aantal personen met een toewijzing is een betrouwbare indicator van het aantal cliënten in zorg.
Jaarlijks kan worden bezien wie daadwerkelijk verzilverd hebben.
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Het merendeel van de mensen woont/verblijft in een voorziening in één van de volgende gemeenten:
Arnhem, Rheden, Renkum en Lingewaard. In januari 2015 was het totaalaantal personen in de regio
1.206 en in november 2018 1.141. Dit betreft ZIN en PGB tezamen.
Het totaalaantal inwoners met een toewijzing is in deze periode gedaald met 5%.
Uit nadere verdiepende analyse van cijfers uit het jaar 2017 (uitgevoerd door de gemeente Arnhem)
blijkt dat in BW ongeveer 40% van de cliënten een twintiger is. 31% is een 50 plusser.
3.2 Maatschappelijke opvang
De maatschappelijke opvang - de opvang voor dak- en thuislozen
- is sinds 1994 een gemeentelijke taak. Kerntaak van de
maatschappelijke opvang is het bieden van tijdelijk verblijf aan
mensen zonder dak boven hun hoofd, gekoppeld aan zorg en
begeleiding en/of het verhelpen van een crisis. Mensen die
aangewezen zijn op maatschappelijke opvang hebben veel met
elkaar gemeen. Ze kampen vaak met meerdere, elkaar
beïnvloedende problemen. Zo is er vaak sprake van een
combinatie van dak- en thuisloosheid, geweldsproblematiek,
schulden, opvoedingsproblemen, psychiatrische, somatische en/of
verslavingsproblemen en/of werkloosheid of het ontbreken van
een zinvolle dagbesteding. Dit maakt de hulpvraag veelal complex
en veelomvattend.

Er zijn diverse redenen waardoor dakloosheid kan ontstaan:
• Het verlaten van het huis
• Huisuitzetting huurwoning (corporatie of vrije sector)
• Uit het ouderlijk huis gezet
• Ontslag uit zorginstelling
• Ontslag uit detentie
• Remigratie

Figuur 2. Inschrijving bij aanmelding.

Het CBS presenteerde in december 2018 een rapportage (‘Inzicht in dakloosheid’) met meer informatie
over het profiel van daklozen. In maatschappelijke opvang wordt door- en in de centrumgemeente
Arnhem voor gehele regio voorzien. Dit betreft de volgende voorzieningen:
• Opvang dak- en thuisloze volwassenen
• Crisisopvang volwassenen
• Crisisopvang gezinnen
• Opvang zwerfjongeren
Er is landelijke toegankelijkheid: in principe kan iedereen in de maatschappelijke opvang in de regio
terecht.
De maatschappelijke opvang kent een relatief grote groep ‘niet ingeschrevenen’ en ook instroom van
buiten de regio. Een ander deel van de aanmeldingen komt (op het moment van aanmelding) uit
Arnhem en een kleiner deel uit de regio. Voor deze eerste groep weten we echter dat de historische
herkomst buiten Arnhem kan liggen. Feit is namelijk dat vaak voorafgaand aan feitelijke dakloosheid
een trek naar de grote stad plaatsvindt. Als we kijken naar de regionale herkomst dan zien we het beeld
zoals hieronder weergegeven
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De toegang tot de MO sluit aan
bij de vigerende OGGZ-structuur.
De toegang verloopt via de
VGGM (Centrale Toegang).
Deze is gericht op:
o goede coördinatie van
persoonsgerichte aanpak
(effectieve inzet van hulp);
o realiseren van een sluitend
voorzieningenaanbod (welke
behoeften zijn er en hoe
ontwikkelen deze zich) en
vertaling naar subsidie/inkoop;
o versterken van de beleidsregie
(informatie en monitoring).
Er wordt gestreefd naar terugkeer
naar een eigen plek, een thuis.
Figuur 3. Historische verblijfplaats (regionaal).
Vaak vindt uitstroom in Arnhem
plaats. Daarbij gaat het voornamelijk om huurwoningen of huurwoningen in de vrije sector. Slechts een
klein deel van de inwoners die een beroep doen op maatschappelijke opvang stromen door naar
beschermd- of begeleid wonen.
Maatschappelijke opvang biedt een regionaal vangnet. De gezamenlijke opgave in de transformatie ligt
met name in het inzetten op voorkomen (preventie/voorkomen instroom) en opnieuw zelfstandig
worden (terugkeer/uitstroom). De beweging naar zelfstandigheid en maatschappelijk herstel.
3.3 Beeld: locaties
In het voorjaar van 2018 is een inventarisatie van locaties gemaakt op basis van de zorgaanbieders die
ingeschreven waren. Op een kaart zijn deze locaties weergegeven (figuur 4):
• Beschermd wonen intramuraal
• Beschermd wonen ambulant (scheiden wonen en zorg, in de nieuwe productenstructuur:
groepswonen of zelfstandig intensief thuis)
• Maatschappelijke opvang

De gemeente Arnhem heeft in het najaar van 2018 de gecontracteerde aanbieders die zorg leveren per
gemeente in beeld gebracht door combinatie van verschillende registratiebronnen. Voor het opstellen
van een verdiepend ‘lokaal beeld’ willen we hiernaar verwijzen. De kaart laat een onevenredige
verdeling van locaties zien.6 Opvallend zijn een aantal grote, geclusterde voorzieningen buiten de
woongebieden, zoals De Keijenberg in Renkum en woningen (BW) op het terrein van Wolfheze.
Voorzieningen beschermd wonen liggen soms dichtbij behandellocaties, bijvoorbeeld bij het terrein van
Pro Persona in Wolfheze of dichtbij het Leo Kannerhuis in Oosterbeek. Sommige voorzieningen zijn
grootschalig. Het intramurale aanbod is ongelijk (niet objectief) verdeeld over de regio (Arnhem,
Rheden, Renkum en Lingewaard kennen veel voorzieningen). We willen toe naar diverse varianten in
wonen met begeleiding/bescherming (bewoners met eigen huurcontract). Deze meer ambulante
varianten hebben we nog niet overal. Daar ligt een opgave.
Voorzieningen voor maatschappelijke opvang zijn in Arnhem gecentreerd.
6

Op de kaart betekenen donderblauwe punten zowel ‘intramuraal’ als ‘scheiden/wonen en zorgaanbod’ (groepswonen).
Lichtblauwe punten vertegenwoordigen uitsluitend ambulant aanbod (de meerderheid betreft hierbij groepswonen en een
enkel punt staat voor 1-2 persoon(s) woonlocaties).
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Locatie zorgaanbieders regio, type contract, zomer 2018

Legenda
Gecontracteerd voor:
Beschermd wonen
Beschermd wonen ambulant
Opvang
Onbekend
Datum kaartproductie: 27 augustus 2018

Esri Nederland, C ommunity Map Contributors

Figuur 4: Locaties (2018), zowel contract als subsidie

4. Actuele ontwikkelingen
In dit hoofdstuk gaan we in op actuele ontwikkelingen en de opgave op het gebied van beschermd
wonen en maatschappelijke opvang. Welke ontwikkelingen (in hoofdlijnen) spelen er?
4.1 Een nieuwe fase van transformatie: regionaal plan, samenwerking en afspraken
Formeel kent de Wmo 2015 geen onderscheid tussen centrumgemeenten en regiogemeenten.
Volgens de wet zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en BW. Het Rijk
en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben destijds afgesproken dat voorlopig met
43 centrumgemeenten zal worden gewerkt. De centrumgemeenten hebben daarbij een regierol en
ontvangen ook de financiële middelen van het Rijk. Vanaf 1 januari 2021 komt deze constructie te
vervallen. Om deze taken goed uit te kunnen voeren blijft regionale samenwerking noodzakelijk.
Daarom hebben het Rijk en de VNG afgesproken dat alle gemeenten kenbaar maken in welke regio
ze samenwerken.
Deze regio’s dienen samen een regionaal plan op te stellen waarin bindende afspraken worden
gemaakt over de ondersteuning voor de doelgroep, verdeling van verantwoordelijkheden, middelen
en risico’s, de samenwerking tussen gemeenten en andere partijen en hoe van de bestaande situatie
naar een nieuwe situatie gewerkt wordt. Voor vrouwenopvang en huiselijk geweld blijft de
centrumgemeente wel gehandhaafd.
VNG en Rijk zijn het eind 2018 bestuurlijk eens over een versnelling in de voorbereidingen op de
doordecentralisatie. De regio's voor BW en MO wordt gevraagd om uiterlijk 1 januari 2020 regionale
afspraken te hebben gemaakt over:
• Verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeenten
• Verdeling van het beschikbare budget en de financiële risico's
• Wijze waarop samengewerkt gaat worden tussen de gemeenten de regio.
• Wijze waarop samengewerkt gaat worden met andere betrokken partners binnen de regio (o.a.
aanbieders, cliënten, verzekeraars, corporaties).
• De wijze waarop de overgangsfase tussen de nieuwe en oude verdeling van financiële middelen
vormgegeven zal worden en hoe hierbij geborgd zal worden dat bestaande en nieuwe cliënten
weten waar ze aan toe zijn.
4.2 Ontwikkeling: toegang Wet langdurige zorg
Voor een groep mensen met forse psychische problematiek waarvan vaststaat dat ze blijvend zijn
aangewezen op permanent toezicht of 24-uurs zorg nabij, geldt dat ze toegang krijgen tot de Wet
langdurige zorg (Wlz). Een deel van de mensen die op dit moment in
beschermd wonen verblijft, komt hiervoor in aanmerking (levenslang en
levensbreed behoefte aan zorg en ondersteuning).

Op dit moment werkt het ministerie van VWS, in afstemming met partijen, aan
een wetsvoorstel. Deze wijziging van de Wlz zal ervoor zorgen dat een groep
cliënten met ggz-problematiek die nu in een beschermde woonvoorziening
woont per 2021 overgaat van de Wmo naar de Wlz. Het gaat om mensen die
levenslang en levensbreed zorg nodig hebben, waarvan de zorg onder de Wlz
komt te vallen.
Landelijk wordt gewerkt aan een voor de invoering van de Wet langdurige zorg voor de GGzdoelgroep. De thema's waar het om gaat zijn:
• Communicatie
• Gegevensoverdracht
• Opbouw expertise CIZ
• Inzicht doelgroep
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•
•
•
•
•

(her) beoordelingsproces 2020
Herinrichting Wlz
Pgb-uitvoeringsaspecten
Pgb: zorgprofielen uitsluiten + gewaarborgde hulp verplichten
Behandelcapaciteit en expertise van zorgaanbieders
Eigen bijdragen
Huidige knelpunten
Monitoring cliëntstromen

Per 1 januari 2021 maken naar verwachting ca. 11.000 cliënten de overstap van de Wmo/beschermd
wonen naar de Wlz. Doordat cliënten overgaan naar de Wlz ontvangen gemeenten straks minder
budget. Het kabinet gaat uit van een uitname van € 495 miljoen, volgens de (centrum)gemeenten is
deze raming te hoog. Een hoge uitname als uitgangspunt nodigt uit om veel mensen voor te dragen
voor een Wlz-indicatie. Het risico is dat de instroom groter is dan nodig en herstelmogelijkheden voor
mensen daardoor onbenut blijven (bron: VNG, augustus 2018).
4.3 Ontwikkeling: Financieel verdeelmodel per 2021
Landelijk wordt gewerkt aan een nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke
opvang en begeleiding uit de Wmo 2015 (dit laatste deel is nu ook al de praktijk) dat de middelen
voor deze taken over alle gemeenten verdeeld. Het nieuwe verdeelmodel heeft als doel de middelen
op basis van objectieve criteria te verdelen zodat deze aansluiten bij de lokale behoefte van inwoners.
Ook moet het nieuwe verdeelmodel meer synergie mogelijk maken tussen “reguliere” vormen van
ondersteuning vanuit de Wmo 2015 en de specialistische vormen van ondersteuning binnen
beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit als aansluiting op de visie van de commissie
Dannenberg met betrekking tot een inclusieve samenleving. De implementatie van een nieuw
verdeelmodel wordt verwacht
per 2021. Er is sprake van
nauwe samenhang met de
verruimde toegang tot de Wet
langdurige zorg.
De effecten van een nieuw
verdeelmodel zijn nog
onduidelijk, maar de
verwachting is dat onze regio
Centraal Gelderland een
‘nadeelregio’ is. Dit heeft te
maken met een historisch
gegroeide concentratie van
voorzieningen (zowel
beschermd wonen als
behandeling van mensen met
psychiatrische ziektebeelden) in
onze regio. Op dit punt vindt
nadere verdieping in landelijk
verband plaats. Ook de
samenhang met de Wlz wordt
hierin meegenomen en zorgt
mogelijk nog voor wijzigingen in
het verdeelmodel.
Figuur 5: verdeling BW-plekken over Nederland naar centrumgemeente (2017). Arnhem beschikt, in historisch perspectief, over veel plekken BW.
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Figuur 6: Er wordt gewerkt aan een objectief verdeelmodel (landelijk)

Diverse gemeenten gaven daarom in de bestuurlijke gesprekken aan dat het van groot belang is dat
we de landelijke ontwikkelingen volgen en ook binnen de regio goed monitoren hoe de verdeling van
cliënten eruitziet en mogelijk verandert als gevolg van de openstelling van de Wlz en de transformatie
naar Beschermd Thuis.
Op dit vlak zijn inmiddels enkele voorbereidende onderzoeken openbaar geworden en is een
‘handreiking financiële samenwerking’ verschenen die hierbij benut kunnen worden.
4.4 (curatieve) GGZ en stakeholdergesprek behandel GGZ
Het ministerie van VWS en een groot aantal partijen sloten in juni 2018 een (onderhandelaars)akkoord
over de GGZ. De VNG wil dat het Rijk erkent dat ambulantisering in de GGZ leidt tot de noodzaak van
extra investeringen door gemeenten. In het akkoord staan afspraken om de kwaliteit en de
toegankelijkheid van de GGZ verder te verbeteren. De VNG onderschrijft de doelen van het akkoord,
waarin een belangrijke rol is weggelegd voor gemeenten en heeft bij de onderhandelingen hierover
ingezet op versterking van de verbinding tussen zorg en sociaal domein. Het is belangrijk dat GGZ in
de wijk aanwezig is en dat er mogelijkheden zijn voor consultatie en overleg. Het akkoord bevat
daarover afspraken. Het doel is dat iedereen zoveel mogelijk kan meedoen in de samenleving.
Bijvoorbeeld dat meer patiënten uit instellingen vertrekken en in de wijk komen wonen. Willen
gemeenten deze ambulantisering goed uitvoeren, dan is daar extra geld voor nodig. Hierover zijn de
VNG en het ministerie van VWS met elkaar in gesprek.

Voor onze regio betekent dit dat een nauwe(re) samenwerking met behandel-GGZ plaats moet vinden
(denk aan: Pro Persona, GGNet, IrisZorg en anderen). Ter algemene verkenning spraken we met Pro
Persona. Onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens gesprekken met Pro Persona zijn:
• De FACT-teams werken ‘dicht’ tegen de wijkteams aan. Het bundelen van moeilijke casussen is
gewenst. Er is behoefte aan netwerksamenwerking op wijkof gemeenteniveau (afhankelijk van de schaal).
• Elke gemeente zou een knooppunt GGZ moeten hebben.
Een infrastructuur die samenwerking stimuleert. Gemeenten
kunnen dit faciliteren en hiervan de urgentie benadrukken.
Het gaat om ontmoeting in wijk en de gemeente tussen de relevante professionals.
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•

Het ‘denken’ en ‘samenwerken’ moet ontschot plaatsvinden. Het opstarten en inrichten van
coördinatie en afstemming vraagt geen grote investeringen: een convenant en gezamenlijk aan de
slag is belangrijk. Beter klein beginnen, dan niets doen.
De bestuurlijk regionale afstemming (incluis financiers) kan deze beweging ondersteunen en
initiëren. Voorbeelden zoals de vorming van een EPA-taskforce kwamen ter sprake: ze zijn een
‘samenwerkingsvoertuig’ om gezamenlijk (over de domeinen) te innoveren.
Thema’s waar kansen liggen:
o Preventie/signalering
o Intensiveren samenwerking in de wijk
o Inrichten van ‘woonpaden’ naar passende woonplekken
o Hybride voorzieningen voor cliënten die moeizaam uitstromen uit de kliniek maar wel
perspectief hiertoe hebben. Edoch vaak gehospitaliseerd zijn, kwetsbaar en met een kans op
terugval
o Verbrede inzet dagbesteding (‘omgekeerde inclusie’)

4.5 Nationale woonagenda, doorstroom, stakeholdergesprek corporatie
In mei 2018 is de Nationale woonagenda voor de periode 2018-2021 vastgesteld. In deze agenda is
voor de betrokken partijen de agenda voor de komende jaren voor het woondomein bepaald. In de
Nationale woonagenda is ook aandacht voor de doorstroom vanuit beschermd
wonen en maatschappelijke opvang.

Tijdens de totstandkoming van dit transformatieplan is op verschillende
momenten gesproken over huisvesting. In enkele gemeenten zijn al afspraken
gemaakt met de woningbouwcorporaties over de doorstroom vanuit een
voorziening (beschermd wonen of maatschappelijke opvang) naar een eigen
zelfstandige woning. Ook andere gemeenten zijn hierover in gesprek met de
corporaties in hun gemeenten. Ter verkenning spraken we corporaties.
Onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens gesprekken:
• Verbreding van de regeling van ‘120 woningen’ (nu: Arnhem) voor kwetsbare doelgroepen naar
regiogemeenten.
• Beschikbaarheid van passende locaties, met een passend huurniveau en tegelijkertijd voorkomen
van overconcentratie.
• Behoefte aan woonvarianten en financiering hiervan.
• Verband tussen behoefte en noodzaak van 24-uurs nabijheid en vrijheid om een woonplek te
kiezen.
• Effecten van ‘omklappen’ van woningen.
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5. Opgave en ambitie
In dit hoofdstuk gaan we in op de opgave op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke
opvang. En onze ambitie.
5.1 Ontwikkellijnen voor de komende jaren
Het bestaande zorglandschap, de nieuwe fase van transformatie waarin we zijn beland, en recente
ontwikkelingen bepalen de gezamenlijke opgave voor de komende jaren. Hoe ziet de opgave er voor
de komende jaren uit?
De opgave kan worden samengevat als: we willen naar een meer wijkgerichte GGZ in samenwerking
met partners. Deze opgave wordt gekenmerkt door:
1. Geleidelijke afbouw en omvorming van intramuraal beschermd wonen naar een lokale
basisinfrastructuur met een breed scala aan ondersteuningsvormen (en woonvarianten), lokaal in
de wijk. Ons streven is om intramuraal beschermd wonen reëel af te bouwen en extramuralisering
vorm te geven daar waar het kan. In samenspel met de toegang tot de Wlz voor een deel van de
doelgroep.
2. Behoud van een regionaal vangnet op het gebied opvang en intramuraal beschermd wonen.
3. Lokaal voldoende toegeruste toegang die integraal en levensbreed werkt en die gebruik kan
maken van de infrastructuur uit de ontwikkellijnen 1 en 2.

Deze opgave geeft werk voor een langere periode dan 2019 – 2020: de visie op Beschermd Thuis valt
niet van de een op de andere dag te realiseren. Wel om er, stap voor stap, verder naartoe te werken.
Belangrijke eerste stappen zijn door de centrumgemeente Arnhem in gang gezet na de decentralisatie
in 2015. En met de nieuwe producten die per 1 mei 2018 voor beschermd wonen zijn geïntroduceerd.
Dit geeft meer mogelijkheden om aan te sluiten bij de behoefte van inwoners en zo zelfstandig
mogelijk wonen (in de wijk) mogelijk te maken. Voor een uitgebreide beschrijving van de producten zie
bijlage 3.
Zorgaanbieders hebben de opdracht gekregen om verblijfsvoorzieningen waar mogelijk te
transformeren naar een meer extramuraal aanbod, verbinding te maken met het ambulante aanbod in
de wijk, en de effecten van hun inzet inzichtelijk te maken.
5.2 Ambitie
Onze ambitie is om de beweging naar Beschermd Thuis door te zetten. We werken aan sociale inclusie
zoals verwoord in de proloog van dit document en is beschreven in onze gezamenlijke visie op
Beschermd Thuis. Doelen die hierbij de komende jaren om ontwikkeling, keuzes en actie vragen van
gemeenten en stakeholders vragen zijn onderstaand weergegeven.

•
•
•
•

Versterken van de lokale infrastructuur, met aandacht voor preventie.
Inregelen van het gezamenlijke regionale georganiseerd aanbod opvang en
intramuraal beschermd wonen (vangnet).
Toegang: lokale toegankelijkheid en toegang tot regionaal georganiseerd
aanbod (vangnet).
Wonen: voldoende passende woningen, spreiding en woonvarianten.

De maatschappelijke opvang kent een kleinere omvang, specifieke stakeholders en burgers die erop
aangewezen zijn. Na gezamenlijke verdieping hebben geconcludeerd dat de MO eveneens aandacht
behoeft gericht op het gezamenlijk inzetten op voorkomen (preventie/voorkomen instroom) en
opnieuw zelfstandig worden (terugkeer/uitstroom). Deze onderwerpen vormen de ontwikkellijnen voor
de komende jaren. Daarbij vervolgen van de ingezette beweging gericht op productinnovatie, regie
op nieuw aanbod en kwaliteit. Deze weg is de afgelopen jaren ingeslagen.
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6. Preventie en lokale basisinfrastructuur
6.1 Inleiding
Onze ambitie is om zorg en ondersteuning dicht bij onze inwoners te organiseren. Ons streven is om
intramuraal beschermd wonen reëel af te bouwen en extramuralisering vorm te geven daar waar het
kan. Dit vraagt om versterking van de lokale inzet én het werken aan draagvlak in de wijken. In
samenspel met de toegang tot de Wlz voor een deel van de doelgroep.

Door stakeholders en ervaringsdeskundigen is opgemerkt dat aandacht voor de wijk en een ‘warm
welkom’ essentieel zijn om je thuis te voelen. Gemeenten geven aan dat de draagkracht in bepaalde
wijken soms uitgeput raakt. We zoeken daarom naar methodieken die helpen om de draagkracht van
wijken te vergroten en de ‘normalisatie’ van mensen met psychische/ ernstige psychosociale
problematiek in de wijk te vergroten. Sociale inclusie vraagt: beginnen ‘aan de voorkant’ en de buurt
te betrekken en mede-eigenaar te laten zijn van de maatschappelijke vraag en behoefte. Niet pas op
het moment dat er ‘overlast’ is. Dit kan bijvoorbeeld door middel
van een informatiecampagne, maar ook door het versterken van
zelfmanagement zoals een ‘crisiskaart’ die weergeeft wat goed
werkt voor een inwoner in een noodsituatie.
Uit de gesprekken met stakeholders en ervaringsdeskundigen:
“Bij lichamelijke klachten belt men de ambulance, maar bij psychische klachten weet men niet met
wie er contact moet worden opgenomen. Dan wordt vaak de politie gebeld. Liever een buurman
die even meekijkt en via het netwerk contact zoekt met een hulpverlener.”
6.2 Lokale verantwoordelijkheid
Elke gemeente dient zelf invulling te geven aan vroegtijdige signalering en versterking van de lokale
ondersteuningsstructuur. Er is geen inhoudelijke blauwdruk die past op elke gemeente. Wel zijn er
elementen benoemd (ondermeer in handreikingen van de VNG en het meerjarenbeleidskader vanuit
het Rijk). Deze kunnen houvast bieden, evenals kennisdeling, concrete pilots, en het uitwisselen van
ervaringen in regionaal verband. Hiervoor bestaat een voorkeur en stevige basis, blijkens de gevoerde
bestuurlijke gesprekken.

De kracht van een integraal aanbod is het verbinden van (reeds bestaande) lokale elementen. Juist
daarmee zouden kwetsbare inwoners beter in staat gesteld moeten worden om zelfstandig te blijven
wonen en participeren. Deze structuur moet lokaal geborgd zijn.
Iedere gemeente is op dit moment al verantwoordelijk voor het voorkomen van situaties die leiden tot
een noodzaak tot beschermd wonen of maatschappelijke opvang. Het delen van succes en goede
voorbeelden doen we nog relatief weinig. Het organiseren van (nieuwe) voorzieningen op wijkniveau
kan bijdragen aan het voorkomen van instroom. Te denken valt aan inloopvoorzieningen, inzet van
ervaringsdeskundigheid in de wijk, maatjesprojecten of buurtcirkels.
Uit de gesprekken met stakeholders en ervaringsdeskundigen:
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‘Zorg voor mogelijkheden om je verhaal te kunnen doen: hier ligt een opgave voor lokaal beleid:
mensen met mentale kwetsbaarheden zoeken elkaar minder snel op (onder andere door schaamte).
Ervaringsdeskundigen die lokaal actief zijn, breken dit vaak open en kunnen helpen in het contact
zoeken met elkaar.’
“In een wijk moet de basiskennis vergroot worden over mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Misschien zijn er wel mensen die willen helpen/ondersteunen.”
6.3 Ontwikkellijn
De veronderstelling is dat dankzij een sterke lokale structuur er meer inwoners ondersteund kunnen
worden in hun eigen leefomgeving. Zelfstandig wonen, met goede begeleiding in een eigen (zelf
gehuurde) woning is voor meer inwoners binnen bereik te brengen. Binnen de maatschappelijke
opvang zetten we in op preventie (bemoeizorgteams en hulpverlening bij (dreigende) ontruiming van
een woning). Een lokale basisinfrastructuur maakt dit mogelijk.
Dat betekent daarmee ook dat wanneer de lokale structuur ontoereikend zou zijn, er
vaker aanspraak op regionaal georganiseerd aanbod gedaan wordt. Om te
voorkomen dat er een scheve toestroom naar regionaal georganiseerd aanbod kan
ontstaan vanwege het ontbreken van elementen in het lokale aanbod, stemmen we
de lokale basisinfrastructuur af. Een aanzet is gegeven in onderstaande figuur.
Doorkijkje lokale agenda
Preventie

Algemene voorzieningen
Ambulante voorzieningen

Maatschappelijke opvang

De-stigmatisering
Lokaal zorgnetwerk
Preventie GGD
Aanpak verwarde personen
Opbouw lokale kennis GGz-problematiek
Steunpunten
Inloop GGz
Ambulante begeleiding
Intensief ambulant
Scheiden wonen / zorg (groepswonen)
Bemoeizorg / zorgbemiddeling
Housing First
Preventie, voorkomen dakloosheid
Een (t)huis om naar terug te keren na opvang

6.4 Wat verdient aandacht in de lokale basisinfrastructuur?
De problemen van kwetsbare inwoners zijn doorgaans divers, beslaan meerdere leefgebieden, en
vragen een oplossing in samenhang. In de stakeholdergesprekken en met het panel van
ervaringsdeskundigen hebben we uitgebreid stilgestaan bij de onderwerpen die dit betreft. Zij hebben
meegedacht. De uitkomsten hebben we thematisch geordend. Het betreft de volgende thema’s:

Thema’s: wat is er meer nodig om inwoners maximaal mee te laten doen?
Bekendheid en
Preventie en
Meedoen in plaats van Steunpunten in de
informatie
signalering
isolement
buurt
Begeleiding
Kennis en expertise bij Hulpverleners –
Samenwerking
toegang
wijkteam/wijkcoach
zorgaanbieders
Dagbesteding
Een passende woning
Financieel zaken op
/participatie
orde
In bijlage 2 hebben we ze nader geduid.
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7. Regionale ondersteuningsstructuur
7.1 Inleiding
Uitgangspunt is dat elke gemeente verantwoordelijk is voor haar inwoners en ondersteuning zoveel
mogelijk lokaal kan bieden. De versterking van de lokale preventie en ondersteuningsstructuur en
overgang van een deel van de doelgroep naar de Wlz gaat vragen om een herijking van het regionaal
georganiseerde aanbod: inrichting van de regionale ondersteuningsstructuur.
7.2 Ontwikkellijn
Vanuit de visie op Beschermd Thuis gaan we voor een dekkend regionaal vangnet, en een bestendige
goede opvang van dak- en thuislozen. Voor het regionaal georganiseerde aanbod (vangnet) blijven we
samenwerken, aanvullend op de lokale ondersteuningsstructuur.

Bij de gesprekken in het kader van het transformatieplan is de vraag besproken of
het mogelijk en efficiënt is om lokaal alternatieven te vinden in het domein van de
MO. Deels is dat waarschijnlijk wel mogelijk. Gedacht wordt aan inzet op preventie
en versterking ambulante begeleiding om instroom in beschermd wonen te
voorkomen, het voorkomen van huisuitzettingen en een directe crisisopvang lokaal
(ter vermindering van instroom in de maatschappelijke opvang).
Dit proces “van regionaal naar lokaal” zal een geleidelijk proces zijn, dat in 2021 nog niet geheel
afgerond zal zijn. In 2019 en 2020 kan daar al mee worden geëxperimenteerd. We willen hier onze
krachten bundelen en ‘nieuwe energie’ creëren om gezamenlijk te leren en ervaring op te doen met de
invulling van ‘Beschermd Thuis’.
7.3 Voorbereiding op het nieuwe financiële verdeelmodel
Momenteel ontvangt centrumgemeente Arnhem van het Rijk alle middelen voor de regio voor de
uitvoering van de centrumgemeentetaken. De financiën en formele uitvoering van taken ligt in de
overgangsjaren 2019 en 2020 primair bij de gemeente Arnhem.

Uit de ambtelijke en bestuurlijke gesprekken komt de wens naar voren de
financiële startsituatie in beeld te brengen voor de volgende fase van de
transformatie. De gemeente Arnhem heeft aangegeven deze te op te stellen.
Per 1 januari 2021 ontvangen de regiogemeenten (conform het nog vast te stellen
verdeelmodel) hun eigen middelen ten behoeve van de uitvoering van Beschermd
Wonen en Maatschappelijke Opvang.
De gemeenten investeren deze middelen deels in de versterking van de preventie en lokale
ondersteuningsstructuur. Daarnaast dienen het regionaal georganiseerde aanbod gezamenlijk
bekostigd te worden. Het budget dat gemeenten vanaf 2021 ontvangen is nog onbekend. Ook zal er
landelijk sprake zijn van ingroei. Een daadwerkelijke financiële vertaling kan worden gemaakt bij de
uitwerking in 2019 en 2020.
Zodra er meer helder is, kan een prognose voor regionale kosten opgesteld worden. Dit loopt in het
proces mee met de inhoudelijke uitwerking. In 2020 kunnen de financiële effecten te worden verwerkt
in de begrotingen van de gemeenten voor 2021 en verder.
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8. Toegang
8.1 Inleiding
Mensen die gebruik willen maken van beschermd wonen melden zich op dit moment bij de lokale
toegang van de gemeente waarin zij wonen. De lokale toegang bekijkt samen met één van de
aandachtsfunctionarissen beschermd wonen uit Arnhem of beschermd wonen de best passende vorm
van ondersteuning is voor de betreffende inwoner. In de maatschappelijke opvang is een centrale
toegang: de VGGM vervult deze rol.
8.2 Ontwikkellijn
De visie Beschermd Thuis verwoordt de richting: lokaal doen, wat
lokaal gedaan kan worden. En ook: zoveel mogelijk lokaal werken
aan integrale oplossingen. Toegang speelt hierin een belangrijke
rol. Dit vraagt om een verkenning van mogelijkheden om de
toegang tot beschermd wonen meer lokaal vorm te geven om de
beweging naar Beschermd Thuis te faciliteren. In ieder geval op de plekken waar het kan.
Dit is de wens. Tegelijkertijd zijn, ook voor de langere termijn, gedeelde afspraken nodig over de
toegang tot regionaal georganiseerde voorzieningen. We zoeken daarom naar vormen om meer regie
bij de lokale gemeenten te kunnen beleggen en expertise in de regio blijvend te delen en uit te
wisselen.

Aandachtspunten die benoemd worden, zijn:
• Het maken van een goede afweging vraagt specifieke deskundigheid. De ervaringsdeskundigen
en stakeholders wijzen op het belang hiervan. Wat is er nodig voor een goede lokale toegang?
• Niet elke complexere ondersteuningsvraag wordt overal even vaak gesteld.
Gemeenten verschillen hierin onderling.
• Een vorm van regionale kennisbundeling en regionale expertise ligt voor de
hand. Indien er lokaal specifieke deskundigheid nodig is, zou het mogelijk
moeten zijn om deze deskundigheid vanuit de regionale samenwerking erbij te
halen.
• Zicht op eigen inwoners en “casusverantwoordelijkheid” (casusregie). Dit speelt wanneer een
passend ondersteuningsaanbod niet lokaal geboden kan worden. Hierover zijn afspraken gewenst.
• Bovenregionale in- en uitstroom. Gezamenlijke afspraken hierin zijn gewenst en nodig. Afspraak
landelijke toegang binnen en buiten de regio.
• Afspraken over de in- en exclusiecriteria voor inwoners die gebruik moeten maken van het
regionale vangnet. Hoe voorkomen we ‘strategisch’ gedrag van gemeenten vanuit onze
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een beperkt en betaalbaar vangnet dat aansluit op de
behoefte van onze burgers.
8.2 Uitwerking scenario’s
Tot 2021 is de toegang op basis van de bestaande afspraken geborgd. In deze periode wordt de
overgang van een deel van de doelgroep naar de Wlz ook helder. We stellen toegangsscenario’s op,
waaruit we een keuze kunnen maken.
Voor maatschappelijke opvang kiezen we, op inhoudelijke- en schaalgronden, vooralsnog voor een
bestendiging van een centrale toegang. De verbinding met de OGGZ-structuur is hierbij van groot
belang.
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9. Wonen
9.1 Inleiding
Gemeenten maken prestatieafspraken met corporaties over diverse onderwerpen, waaronder wonen
en zorg. Gewenst is om ervaringen meer te bundelen en uit te wisselen en om regionaal niveau
afspraken te maken over de hoeveelheid beschikbare passende woningen. Daarbij is veel aandacht
nodig voor goede instroom en integratie in de wijk. Oftewel: het bieden van adequate begeleiding
om een ‘zachte landing’ in de wijk mogelijk te maken op de plekken waar het kan.
9.2 Ontwikkellijn
De visie Beschermd Thuis verwoordt dat we ernaar streven dat iedereen die met of zonder
ondersteuning zelfstandig kan en wil gaan wonen of blijven wonen, een passende woning in de eigen
omgeving krijgt of in de omgeving waar de meeste kans op herstel is. Daarbij dienen we reëel
rekening te houden met de draagkracht van dorpen en wijken en anderzijds met de woonbehoefte van
mensen, zoals prikkelarm wonen.

Aandachtspunten die benoemd worden, zijn:
• Binnen het spectrum van woonvarianten blijft voor een deel van de betrokken inwoners altijd
aanbod voor Beschermd Wonen in de vorm van een intramurale voorziening noodzakelijk. Het
vraagstuk van spreiding is hierbij eveneens een aandachtspunt (op grond van de bestaande
historisch bepaalde situatie).
• Voor de groep inwoners waar de overgang van intramuraal naar zelfstandig wonen groot is, is ook
behoefte aan tussenliggende woonvormen.
• Afspraken over het leveren van voldoende begeleiding om problemen in de leefomgeving te
voorkomen.
• Gezamenlijk uitwisselen van kennis, elkaar informeren en sturen op ‘nieuwe
initiatieven’ die worden genomen in een gemeente. Hierbij kunnen corporaties
en investeerders in beeld komen, zeker gezien de opgave te komen tot
woonvarianten.
• Afstemmen van de toewijzing van woningen voor de doelgroep BW/MO
versus andere bijzondere doelgroepen en overige woningzoekenden.
• Voldoende aandacht voor jongvolwassenen en het afstemmen van de woonsituatie (i.c.m.
begeleiding/training) gericht op zelfstandig (aangesloten op deze levensfase).
9.3 Resultaten actieprogramma ‘Weer Thuis’
De afgelopen jaren is door verschillende gemeenten, corporaties en zorgaanbieders ervaring
opgedaan in onze eigen regio met het maken van prestatieafspraken.
Landelijk heeft het actieprogramma ‘Weer Thuis’ in december 2018 de resultaten gepresenteerd.
Het programma richtte zich erop om in 8 gemeenten met zorgaanbieders BW en MO en corporaties
mensen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding.

Dit leidde tot concrete afspraken over het aantal te reserveren woningen, de spreiding ervan en de
begeleiding die nodig is. Daarnaast kwamen er procesafspraken over het oplossen van knelpunten,
zoals bijvoorbeeld overlast, oude (huur)schulden en het voorkomen van nieuwe schulden.
Deze afspraken bleken een goede basis om ervoor te zorgen dat een huurder uit BW of de opvang zijn
plek terugvindt in de samenleving.
De regionale ervaringen en inzichten vanuit het landelijk actieprogramma kunnen in “Samen aan zet”
goed benut worden.
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10. ‘Samen aan zet’ en spoorboek
10.1 Inleiding
In diverse bestuurlijke gesprekken is benadrukt dat de wens is om voor de verdere transformatie
gezamenlijk op te trekken, waarbij de regionale samenwerking aanvullend en faciliterend is aan de
opbouw van lokale basisinfrastructuur. (Beleidsmatige) samenwerking is hierbij geen doel op zich, maar
een middel om de lokale verantwoordelijkheid te kunnen dragen en vormgeven. De regionale
ondersteuningsstructuur is hieraan ondersteunend. Gemeenten zijn hierbij gezamenlijk aan zet om:
• van de transformatie naar Beschermd Thuis een succes te maken.
• initiatief te nemen.

•
•

stap voor stap met de complexiteit van de opgave om te gaan.
toe te werken naar 2021.

Hierbij zien diverse gemeenten kansen en uitdagingen om meer te kunnen doen aan preventie en het
inregelen van een lokale ondersteuningsstructuur. En gezamenlijk te werken aan de ontwikkellijnen
(hoofdstuk 6 tot en met 9, incluis de productinnovatie, regie op nieuw aanbod en kwaliteit/toezicht).
Tegelijkertijd zijn er open einden en risico’s (bijvoorbeeld op het gebied van schaal, complexiteit en
het financieel verdeelmodel) die juist vragen om afstemming en beschermende maatregelen.
We wensen geen nieuwe bureaucratie op te tuigen. Vanuit de visie op Beschermd Thuis gaan we voor
een dekkend regionaal vangnet, en een bestendige goede opvang van dak- en thuislozen. Voor het
regionaal georganiseerde aanbod (vangnet) blijven we samenwerken. Dit vraagt om een
samenwerkingsvorm met goede onderlinge afspraken. Op het gebied van de inkoop wordt in de MGR
samengewerkt. Of de MGR een rol kan spelen en welke invulling deze dan krijgt, is nader te
onderzoeken.
10.2 ‘Samen aan zet’ vraagt tijd en prioriteit
Dit transformatieplan geeft de richting die de gemeenten binnen de regio Centraal Gelderland kiezen
voor de verdere uitwerking van de uitvoering van de huidige centrumgemeentetaken vanaf 2021. Dit
plan ‘Samen aan zet’ kan in 2019 - 2020 geconcretiseerd en geïmplementeerd te worden. De impact
daarvan dient niet onderschat te worden: ondanks dat de centrumgemeentetaken ook nu al worden
uitgevoerd in de regio door de centrumgemeente, is de implementatie geen eenvoudige voortzetting.
Dat is helder. Het implementeren van alle nieuwe processen en afspraken binnen alle gemeenten en
het maken van (ver)nieuw(d)e afspraken met maatschappelijke partners vraagt de nodige capaciteit.
We willen in 2019 en 2020 gezamenlijk de transformatie voortzetten.

Daarbij is 2019 het jaar waarin basale keuzes voorbereid en gemaakt dienen te worden. Denk aan:
• Verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeenten.
• Verdeling van het beschikbare budget en de financiële risico's.
• Wijze waarop samengewerkt gaat worden tussen de gemeenten en de regio.
• Wijze waarop samengewerkt gaat worden met andere betrokken partners binnen de regio (o.a.
aanbieders, cliënten, verzekeraars, corporaties).
• De wijze waarop de overgangsfase tussen de nieuwe en oude verdeling van financiële middelen
vormgegeven zal worden en hoe hierbij geborgd zal worden dat bestaande en nieuwe cliënten
weten waar ze aan toe zijn.
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In bijlage 4 hebben we de kenmerken van de huidige samenwerking opgenomen. Uit ’Samen aan Zet’
volgen voorstellen voor keuzes op het gebied van:
o Inkoop/ subsidiëring, voorzien in- en sturen op toegang, financiële- en
inhoudelijke verantwoording richting colleges, kwaliteit en handhaving/fraude.
o Uitvoerende taken ter ondersteuning van de samenwerking; backoffice,
monitoring, inrichten verantwoording regionale aanbod en uitwisselen van
expertise, bijvoorbeeld ten behoeve van lokale toegang(ontwikkeling).
o Onderhouden netwerk met regionale en landelijke platforms en organisaties;
bijvoorbeeld met buurregio’s en de VNG. Tevens: lobby.
10.3 Uitgangspunten programma-aanpak
De uitvoering van ‘Samen aan zet’ (ontwikkeling, keuzes en implementatie) vraagt om een
programmastructuur. Hierbij kiezen we voor de volgende uitgangspunten:
• Gezamenlijke regie.
• Zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande structuren/ overlegvormen.
• Ontwikkellijnen, acties en keuzes uitwerken (verantwoordelijken hierin benoemen) concreet
uitwerken en keuzes voorleggen aan het PFO.
• Informatie, kennis en ervaringen onderling delen tussen de gemeenten.
• Stakeholders (zorgaanbieders, burgers, ervaringsdeskundigen, verzekeraar, corporaties) actief
betrekken op thema’s en onderwerpen (op gezette momenten in het proces). Hierbij zoeken we
een goede balans tussen gewenst tempo en zorgvuldigheid/afstemming. We willen stakeholders
niet ‘overvragen’.
• Behalen van wettelijke deadlines/ invulling geven aan landelijke afspraken over te maken
bestuurlijke- en inrichtingskeuzes (zie boven).
10.4 In 2019: ontwikkeling en keuzes
De komende twee jaar willen we ontwikkelen en zijn afspraken en besluiten nodig met het oog op de
doordecentralisatie. We richten vooreerst onze blik op 1 januari 2020:
• Zijn er regionale afspraken over de voorzieningen die we lokaal - per gemeente - organiseren, en
voorzieningen op regionale schaal. Dit doen we steeds vanuit de eerdergenoemde overweging
rondom kwaliteit, schaal en de meerwaarde van regionale samenwerking hierop.
• Monitoren we gezamenlijk. We hebben inzicht in cijfers en gegevens om de koers te bewaken en te
kunnen (bij)sturen.
• Zijn er afspraken over de financiering.
• Is, mede op basis van bovenstaande, sprake van een werkend samenwerkingsmodel, de wijze
waarop samengewerkt gaat worden, met een verdeling van verantwoordelijkheden tussen
gemeenten.
• Zijn op alle ontwikkellijnen resultaten zichtbaar die worden vertaald naar bestuurlijke keuzes en
implementatie (voorbereiden) in 2020.
10.5 Spoorboek
Gemeenten en maatschappelijke partners hebben de komende twee jaar om innovaties, keuzes en
besluiten verder uit te werken en te implementeren. De richting voor deze ontwikkeling is om waar
mogelijk regionale verblijfsvoorzieningen af te bouwen door meer in te zetten op preventie en
versterking van de lokale ondersteuning. Op basis van wat we nu verwachten aan werkzaamheden, is
een spoorboek gemaakt van werkzaamheden. Ambtelijke ondersteuners kunnen hier gezamenlijk mee
aan de slag.
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10.6 Inzet en inbreng vanuit elke gemeente
Het spoorboek moet nog in detail worden uitgewerkt. De implementatie zal een beroep doen op de
capaciteit van de gemeenten (en van maatschappelijke partners). Deze inzet laat zich in algemene zin
moeilijk kwantificeren. De impact van de implementatie is grotendeels afhankelijk van lokale behoeften
en afspraken. Wat weten we?
• In ieder geval zal elke gemeente werken aan de lokale basisinfrastructuur en lokale woonafspraken.
Maar misschien hebben sommigen gemeenten dat al grotendeels georganiseerd en vraagt dit
weinig extra capaciteit bovenop de reguliere werkzaamheden. Of is de lokale wens om bovenop
de lokale basisinfrastructuur bepaalde maatregelen te treffen en vraagt dat extra inzet. Hoe dan
ook zal het gezamenlijk uitwerken van de lokale basisinfrastructuur en de regeling zonder meer
met de daarbij behorende afspraken (laat staan de daadwerkelijk implementatie ervan) de nodige
inzet vereisen.
• Daarnaast gaat het ook om de regionale samenwerking en de afspraken die op regioniveau dienen
te worden gemaakt. Hier is capaciteit voor nodig. Alle gemeenten zullen daar capaciteit voor ter
beschikking moeten stellen.
• Gemeenten ontvangen individueel voor de voorbereiding op de taken vanaf 2021 geen extra
middelen van het Rijk voor de implementatie. Alle werkzaamheden die niet passen binnen de
reguliere werkzaamheden, zullen daarom binnen de eigen begroting opgelost dienen te worden.
Het is een lokale aangelegenheid om hier invulling aan te geven.
• Voor lokale personele inzet worden geen regionale middelen ingezet. Wel kunnen regionale
middelen worden gegenereerd voor de organisatie van regionale taken vanaf 2021 en voor het
uitvoeren van (lokale) ontwikkellijnen.
• Bij de uitvoering van ‘Samen aan zet’ is het van belang gezamenlijk de aanpak, tijdslijnen en het
budget te monitoren. En te zorgen naar een adequate terugkoppeling naar het
Portefeuillehouders overleg Zorg in de regio. Een procesbegeleider wordt aanbevolen om de
samenhang en voortgang te bewaken. Hij/ zij kan hiertoe aangehaakt worden bij het regionaal
overleg Beschermd Thuis of onderdeel uitmaken van een op te starten regionaal programma
‘Samen aan zet’.
10.7 Programmastructuur: rollen
• De PFO als regionaal bestuurlijk platform (“bestuurlijk beraad”).
• Regionaal overleg BW/MO als ambtelijke voorbereidingsgroep (stuurgroep “Samen aan Zet”).
• Regiegroep “Samen aan Zet”: Arnhem, Rheden, Lingewaard en Renkum. Houdt overzicht over de
ontwikkellijnen en voortgang.
• Werkgroep per ontwikkellijn of thema: met een ambtelijk trekker.
• Maatschappelijke thematafel: stakeholders betrekken en aanhaken (op onderdelen).
• Onafhankelijk procesbegeleider: werkt met de regiegroep en voor het bestuurlijk beraad.
10.8 Ruimte voor pilots in 2019 en 2020
In voorbereiding op 2021 kunnen, als onderdeel van de ontwikkellijnen, pilots
worden gestart om ervaringen op te doen met bepaalde onderdelen van het
potentiële nieuwe beleid. Bijvoorbeeld om het effect van een lokale plek voor
directe crisisopvang te toetsen. De ervaringen van deze ontwikkellijnen kunnen
worden gedeeld en benut door alle gemeenten.
Op basis van de gesprekken met gemeenten, stakeholders en ervaringsdeskundigen
komen de volgende suggesties naar voren:
• Pilot gericht versterken van de draagkracht in de buurt.
• Pilot gericht op lokaal invullen van voorzieningen die nu regionaal georganiseerd en gefinancierd
zijn en mogelijk lokaal georganiseerd kunnen worden. Onderdelen van de maatschappelijke
opvang en beschermd wonen.
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• Pilot integrale lokale oplossingen: ontschotten in toegang en naar nieuwe oplossingen met
aanbieders in de wijk/dorp (sociale inclusie).
• Pilot “24 uurs nabijheid”. In een wijk/ buurt/ kern werken zorgaanbieders samen aan 24-uurs
nabijheid.
• Pilot wijkknooppunt GGZ. Uit zowel de interviews als uit landelijke literatuur (o.a. rapport inspectie
IGJ met betrekking tot toezicht op de ambulante GGZ) blijkt dat samenwerking tussen het sociaal
domein en behandeling onvoldoende plaatsheeft en versterkt kan worden.
Deze keuzes worden in het vervolgprogramma SamenAanZet meegenomen.
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Bijlagen
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Bijlage 1 Stakeholdergesprekken en ervaringsdeskundigen
Deelnemers stakeholdersbijeenkomsten
27 juni 2018 in Oosterbeek
Doesburg (adviesraad sociaal beleid)
Woonzorgnet BV
RIBW AVV
Zorgbelang Gelderland
Stichting Jados
Gemeente Renkum (adviesraad sociaal domein en ervaringsdeskundige)
Gemeente Rheden
3 juli 2018 in Westervoort
1Stroom
Doesburg (adviesraad sociaal beleid)
Regio Centraal Gelderland (inkoop)
Wmo-raad Westervoort
Compleet Zorg achterhoek
RimaZorg
EvitaA B.V.
Mesa Zorg
Zorgburo De Liemers
5 juli 2018 in Rheden
’s Heeren Loo Gelderland Midden
Boriz bv
Pluryn en Intermetzo
Humanitas DMH
Siza, Maatwerk Arnhem- centraal
Vitaal verbindingen Arnhem (ervaringsmedewerker en begeleider)
Gemeente Renkum
Gemeente Arnhem

Panelgesprek ervaringsdeskundigen
12 juli 2018 in Oosterbeek
Latitea, Michel en Paola.

Totaal: 40 personen
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Bijlage 2 Uitkomsten stakeholdersgesprekken en panel ervaringsdeskundigen
Thema’s stakeholders: wat is er meer nodig om inwoners maximaal mee te laten doen?
Bekendheid en informatie
Preventie en signalering
Samenleving informeren
•
Als je ergens tijdig bij bent, kun je erger
•
op scholen beginnen met informeren
voorkomen.
(onbekend maakt onbemind).
•
Preventie ondersteunt sociale inclusie en
•
Rijksoverheid moet een rol hebben in
gaat uit van ‘deelnemen’ in plaats van
landelijk informeren.
‘uitsluiten/ verbijzonderen.’ En het is
•
Samen met inwoners en wijkorganisaties
efficiënter en goedkoper voor de
oppakken.
samenleving als geheel.
•
Het vraagt een zichtbare lokale
infrastructuur om te voorkomen dat een
‘indicatie’ nodig is. Signalering kan vanuit
verschillende domeinen: werk, school,
woningbouw, POH etc.
Begeleiding
Kennis en expertise bij toegang
•
Makkelijk op- en af kunnen schalen.
•
Betere verbinding leggen bij de toegang
Afstemmen op zorgbehoefte (flexibele
met de expertise in het veld.
arrangementen vanuit de gemeente).
•
Schakelen met het veld, gezamenlijk
•
Snel kunnen handelen in crisissituaties.
monitoren hoe het gaat en bijstellen
•
Tijdelijke opvang mogelijk.
indien nodig.
•
Sneller en eenvoudiger over en weer hulp
•
Opbouwen/onderhouden sociaal netwerk
standaard onderdeel begeleiding.
inroepen.
•
Bij gezinssituaties: één vaste begeleider die
•
Inzet van ervaringsdeskundigheid bij
coördineert.
toegang.
•
Basisbereikbaarheid hulpverlening in elke
gemeente gedekt.
Dagbesteding/participatie
Een passende woning
•
Streven naar daginvulling en
•
Meer betaalbare woningen. Meer
avondactiviteiten in eigen buurt.
mogelijkheden om door te stromen.
•
Structuur is belangrijk.
•
Prestatieafspraken in elke gemeente.
•
Mensen met eenzelfde problematiek bij
•
Letten op variatie in de wijk.
elkaar brengen, niet alle doelgroepen door
•
Standaard inzetten van buurtcirkels/
elkaar.
netwerken.
•
Vergroten motivatie om te werken
•
Verschillende typen woonvormen
(Wajong/bijverdienen).
beschikbaar. Wellicht clusters waar
•
Activerend werk, aangesloten bij de
bewoners kunnen blijven, hierbij steun aan
mogelijkheden en wensen.
elkaar en voorkom je isolement.
•
Sociale contacten, inzet
ervaringsdeskundigen en peer-to-peer
support.

Meedoen in plaats van isolement
Meedoen in de maatschappij:
•
Ontmoetingspunt, buurtcirkel, antistigma
activiteiten.
•
Activiteiten met een maatje met gelijke
interesse.
•
Bij inhuizen “buurt maken”.
•
Mensen als nieuwe bewoners introduceren
in wijk/buurt.

Hulpverleners – wijkteam/wijkcoach
•
Vertrouwen: uitgaan van expertise
zorgprofessionals.
•
Waarbij regie wordt gevoerd om het
overzicht te bewaren en om met elkaar
(zorgprofessional en gemeente) te checken
of afspraken worden nagekomen.
•
Vergemakkelijk verschillende potjes bij de
gemeente (inkomensvraagstukken
eenvoudiger oplossen.)

Financieel zaken op orde
•
Vroegtijdig inkomen en vaste lasten helder
krijgen.
•
Begeleiden bij budgetbeheer en
prioriteiten stellen.
•
1 regievoerder.
•
Klantgericht werken.
•
Regels moeten herstelproces niet in de
weg staan.
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Steunpunten in de buurt
•
Steunpunt dichtbij met een
ontmoetingspunt.
•
Zorg voor stimulatie en ondersteuning om
naar het steunpunt te gaan. Mensen
moeten zich welkom voelen,
laagdrempelig dus.
•
Buurt ook meedoen met activiteiten of
ondersteunen.
•
Inrichten voor herstel, met activiteiten
door ervaringsdeskundigen.
•
Met wijkorganisaties samen een plek
zoeken.
Samenwerking zorgaanbieders
•
Aanpakken prikkels en regels die
samenwerking en het organiseren van een
dekkend aanbod tegengaan.
•
Transparantie als uitgangspunt tussen
aanbieders.
•
Gezamenlijke doelen stellen per en
uitgaan van vertrouwen betekent ook:
meer bereiken voor inwoners.

Bijlage 3 Nieuwe producten sinds mei 2018
Zelfstandig wonen met
intensieve begeleiding

Groepswonen met intensieve
begeleiding

Beschermd wonen

Beschermd wonen intensief

Voor wie

Inwoners met psychische
problematiek

Inwoners met psychische
problematiek en behoefte aan
steun medebewoners

Inwoners met complexe
problemen vanwege psychische
aandoeningen

Wonen

Zelfverantwoordelijk voor
kamer/woning

Zelfverantwoordelijk voor
kamer/woning

Op locatie van aanbieder

Inwoners met complexe
problemen vanwege psychische
aandoeningen en ernstige
gedrags- of somatische
problematiek
Op locatie van aanbieder

Zorgverlening

Zo zelfstandig mogelijk
functioneren en participeren
Gepland + ongepland +
signalerende rol
zorgaanbieder
24/7 bereikbaar en
beschikbaar

Begeleiding deels individueel
en deels in groepsverband
Maximaal 2 jaar in te zetten
(doel = doorstroom)
24/7 bereikbaar en
beschikbaar

Begeleiding deels individueel
en deels in groepsverband
Minimaal 3 keer per week
individuele contactmomenten
Overdag altijd aanwezig en ‘s
nachts in de wijk aanwezig en
beschikbaar

Aandachtspunten
bij wonen

-

-

Een verhuisbeweging hoort voort te vloeien uit
persoonlijke behoeften en woonwensen.
Uitgangspunt is een eigen woonplek met intensieve
ambulante ondersteuning.
Inwoners met als perspectief zelfstandig wonen schrijven
zich binnen een maand na instromen in als
woningzoekende.
Zorgbudget mag nooit worden ingezet t.b.v. woonlasten
Hoogte van de huur moet altijd in verhouding staan tot
het aangebodene, conform het
woningwaarderingssysteem (dit geldt juist ook voor
aanbieders die woningen verhuren).

-

-

Begeleiding deels individueel
en deels in groepsverband
Minimaal 3 tot 4 keer per week
individuele contactmomenten
24/7 aanwezig

Bij zelfstandige woningen moeten deze voldoen aan de eisen
van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor
huurtoeslag.
Bij onzelfstandige woningen, mag de huur max. 300 euro per
maand zijn.
Bij groepswonen als product: maximaal 2 jaar inzetten.
Aanbieders die dit product leveren maken een plan waarin zij
beschrijven hoe ze doorstroom naar zelfstandige woningen
realiseren. Bij het bespreken van dit plan worden wijkcoaches
betrokken.
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Bijlage 4 Huidige samenwerking (2019)
•

Beleid: één gezamenlijk beleid (nu visie: Beschermd Thuis) en werkprocessen (Wmo, PGB) voor de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.

•

Werkprocessen: gelijklopende werkprocessen.

•

Financiën: de formele besluitvorming over de toegang is door de gemeenten gemandateerd aan een regionale budgethouder.

•

Uitgaven Participatiewet: de uitgaven in het kader van de Participatiewet zijn voor rekening van die gemeente waar de cliënt daadwerkelijk verblijft. Er is
geen sprake van risicoverevening.

•

Inkoop: gezamenlijke inkoop, d.w.z. overeenstemming over producten en tarieven (MO: subsidies).

•

Backoffice BW: de backoffice wordt regionaal georganiseerd en uitgevoerd, denk aan:
o Contract ZorgLokaal, afstemming SVB, CAK.
o Monitoring (gemeente, VGGM).
o Beantwoording vragen.
o Inhoudelijke en financiële beoordeling zorgaanbieders.

•

Juridische samenwerkingsvorm: mandaatregeling.
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16.a Motie vreemd VVD, PvdA en GroenLinks Flexwoningen
1 VERWORPEN Motie vreemd VVD PvdA GL Flexwoningen

Motie Flexwoningen Zevenaar
De gemeenteraad van Zevenaar, in vergadering bijeen op 22 december 2021:
Constaterende dat:
1. Naar aanleiding van de raadsbreed aangenomen motie flexwoningen van 9 oktober 2019,
waarin we het college opriepen mee te doen met de pilot flexwonen, het college dit
verwerkt heeft in de woondeal met de regio en flexwonen de aandacht heeft van het college
waarbij, wanneer de mogelijkheid daar is, flexwonen wordt ingezet.
2. Dat er tot op heden geen locaties voor de bouw van flexwoningen aangewezen zijn noch
flexwoningen beschikbaar zijn gesteld.
3. Gemeenten tijdelijke woonbestemmingen mogen aanwijzen en ook tijdelijke huizen mogen
laten bouwen. Een huis dat in de fabriek grotendeels wordt gemaakt (prefab) kan rekenen
op vrijstelling van de verhuurderheffing.
4. Op 15 november 2021 de tweede kamer een amendement heeft aangenomen om meer
flexwoningen te bouwen voor de huisvesting van aandachtsgroepen.
5. Er voor 2022, 55 miljoen beschikbaar is voor huisvesting van statushouders en andere
aandachtsgroepen.
Overwegende dat:
1. Volgens de minister flexwonen mensen helpt die al lange tijd wachten op een huurwoning
en spoedzoekers zoals mantelzorgers en mensen die op straat staan na een scheiding.
2. Ook Zevenaar een nijpend te kort heeft aan goedkope huurwoningen;
3. Ook Zevenaar de taakstelling van het rijk heeft om het eerste half jaar van 2022 25
statushouders van een woning te voorzien
4. Zevenaar voor het eind van dit jaar nog 20 statushouders moet huisvesten, waarbij de
woningbouw coöperaties aangeven dat dit wel gaat lukken maar daarvoor alle vrijkomende
huurhuizen aan hen toegewezen moet worden.
5. Dat dat betekent dat er dit jaar niets meer vrij komt voor mensen uit Zevenaar die ook een
huurwoning zoeken.
6. De woningbouw coöperaties aangeven dat er te weinig sociale huurwoningen zijn en dat
niet alleen statushouders maar ook andere mensen met urgentie lang moeten wachten op
een woning.
Verzoekt het college:
1. Zich in te schrijven bij BZK voor extra geld om minimaal 25 flexwoningen in 2022 te
realiseren.
en gaat over tot de orde van de dag.
Zevenaar, 22 december 2021
Peter Vos, VVD Zevenaar
Nathani Niebuur-Sluiter, PvdA
Bart Kagei, GroenLinks

Deze motie is verworpen in de vergadering van 22 december 2021.
Stemverhouding:
Voor stemden de leden van de fracties (9): VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66 en Sociaal Zevenaar
Tegen stemden de leden van de fracties (14): Lokaal Belang en CDA

De griffier,
W.M. van der Vlies

De voorzitter,
L.J.E.M. van Riswijk

16.b Motie vreemd GroenLinks, VVD, PvdA en SP Teletolk (INGETROKKEN)
1 INGETROKKEN Motie vreemd GL VVD PvdA SP Teletolk

Motie Teletolk
De gemeenteraad van Zevenaar, in vergadering bijeen op 22 december 2022;
Constaterende dat:
1. In Zevenaar iedereen mee moet kunnen doen en dat dat een bewuste beleidskeuze is;
2. De communicatie met de gemeente een belangrijk aspect is voor inwoners om mee te
kunnen doen en actief betrokken inwoner te kunnen zijn;
Overwegende dat:
1. Voor inwoners met een auditieve beperking (doven en slechthorenden) en/of
spraakbeperking deze communicatie (en met name telefonische contact) niet altijd makkelijk
en vaak zelfs onmogelijk is;
2. Er een voorziening bestaat in de vorm van ‘Klik voor Teletolk’ als ondersteuning voor de
communicatie met de gemeente;
3. Deze voorziening, door de tussenkomst van een professionele gebarentolk, het voor deze
inwoners mogelijk maakt een ‘normaal’ telefoongesprek met de gemeente te voeren;
4. Vele andere gemeentes (o.a. Utrecht, Ede, Woerden, Ronde Venen) reeds van deze
voorziening gebruik maken.
Verzoekt het college:
1. een Teletolkbutton toe te voegen aan de website van de gemeente Zevenaar en deze
voorziening bekend te maken bij alle inwoners en inwoners met auditieve beperking in het
bijzonder;
2. De mogelijkheid van Teletolk onder de aandacht te brengen bij andere maatschappelijke en
publieke organisaties in Zevenaar;
en gaat over tot de orde van de dag.
Zevenaar, 22 december 2022
Bart Kagei, GroenLinks
Peter Vos, VVD
Nathani Niebuur-Sluiter, PvdA
Lotte van der Velden, SP

Deze motie is ingetrokken in de vergadering van 22 december 2021.

Wat is Klik voor Teletolk

Teletolk is een dienst van KPN om mensen met een auditieve beperking (doven en slechthorenden)
en mensen met een spraakbeperking de mogelijkheid te geven via de laptop, tablet, smartphone of
gewone computer telefonisch contact op te nemen met de gemeente.
Op de website van de gemeente wordt een knop ‘Bel met Teletolk’ geplaatst. Na het activeren van
de knop verschijnt een nieuw scherm waarin gekozen kan worden voor een gebarentolk of een
spraakbemiddelaar. Vervolgens wordt een beeldverbinding opgezet met de KPNTeletolk en het
klantcontactnummer van de gemeente. Mensen kunnen nu direct bellen en de KPNTeletolk tolkt het
gesprek. Wie belt kan ervoor kiezen zelf te praten, in gebarentaal met de tolk te spreken en de tolk
dit te laten vertalen, óf de tekst in te tikken. Zo is er geen verschil tussen bellen met een dove of
slechthorende bezoeker en een horende bezoeker.

16.c Motie vreemd raadsbreed eenmalige subsidie permanente tentoonstelling Liemers Museum WO2
1 AANVAARD Motie vreemd raadsbreed eenmalige subsidie permanente tentoonstelling Liemers Museum WO2.

Motie Eénmalige subsidie permanente tentoonstelling Tweede Wereldoorlog
Liemers Museum
De gemeenteraad van Zevenaar, in vergadering bijeen op 22 december 2021;
Constaterende dat:
1. Op zondag 19 december 2021 na een verhuizing van twee jaar het Liemers Museum digitaal
zou worden heropend in de Turmac Cultuurfabriek;
2. Deze en de fysieke opening als gevolg van de afgelopen zaterdag afgekondigde
coronamaatregelen niet heeft plaatsgevonden;
3. De tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog als gevolg van een financieel tekort nog
niet af is;
4. Kunstwerk! waar het Liemers Museum onder valt hiervoor een crowdfunding actie is gestart
met een streefbedrag van € 20.000;
5. Er momenteel in totaal € 6.414,72 is gedoneerd (laatste update 8 december 2021) en de
crowdfunding actie tot het eind van dit jaar loopt;
6. Met al het budget welke het Liemers Museum krijgt, direct materialen voor de Tweede
Wereldoorlog tentoonstelling worden aangeschaft;
Overwegende dat:
1. Door het coronavirus alle vieringen van 75 jaar vrijheid in Zevenaar in 2020 helaas niet zijn
doorgegaan;
2. Het inrichten van het Liemers Museum in de Turmac Cultuurfabriek geld heeft gekost en er
momenteel niet voldoende budget is voor de presentatie over de Tweede Wereldoorlog;
3. Zevenaar en de Liemers recht hebben op het eigen oorlogsverhaal, dat voor altijd bewaard
moet blijven in het Liemers Museum;
Roept het college op:
1. Met Kunstwerk! Liemers Museum in overleg te treden welk éénmalig bedrag Kunstwerk!
Liemers Museum na de crowdfunding actie nog benodigd heeft om het streefbedrag van
€ 20.000 voor de permanente tentoonstelling Tweede Wereldoorlog te behalen;
2. Dit éénmalig subsidiebedrag ten behoeve van de permanente tentoonstelling Tweede
Wereldoorlog aan Kunstwerk! Liemers Museum beschikbaar te stellen en te dekken uit de
algemene reserve;
3. De raad hierover in het voorjaar van 2022 te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.
Zevenaar, 21 december 2021
Joost du Croix, Lokaal Belang
Peter Vos, VVD
Bart Kagei, Groen Links
Huub Meijer, Sociaal Zevenaar
Peter Pollmann, D66
Freek Jansen, CDA
Nathani Niebuur-Sluiter, PvdA
Lotte van der Velden, SP

Deze motie is met algemene stemmen aangenomen in de vergadering van 22 december 2021.

De griffier,
W.M. van der Vlies

De voorzitter,
L.J.E.M. van Riswijk

