Bundel - Raadsvergaderingen 2022-2026 van 6 juli 2022

Agenda bijlagen
22-701 220701 Beantwoording openstaande vragen commissies juni 2022
Agenda_raadsvergadering_6_juli_2022
1
2
2.a
3
3.a

Opening
Vaststellen agenda
Ordevoorstel bekrachtigen toevoegen agendapunt aan raadsagenda (agendapunt 13 "verzoek opheffing
geheimhouding")
Vragenuur
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
Door de CDA fractie zijn schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording ingediend over Veelschrijverij en
over de TONK gelden
22-705 220705 SVMBR CDA TONK gelden
22-702 220705 SVMBR CDA Veelschrijvers

3.b

Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen gemeenteschappelijke
regelingen
Euregio bijlage 220609_Raadsmemo.cleaned.pdf
Euregio bijlage_Diagramm_NL_21.cleaned.pdf

3.c
3.d

Mededelingen college
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
1. 220608 Toezending beroepschrift van 08-06-2022 - Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State - Holtkamp 24 woningen
220706 Lijst ingekomen stukken raad 6 juli 2022
2. 220610 Intrekking Woo-verzoek d.d. 23 mei jl. onderdeel gemeenteraad
3. 220613 Brief Raad van State start beroepschrift-voorlopige voorziening best.plan Holtkamp
4a. 220616 Memo extra raadsvergadering ivm Woo-verzoek
4b. 220616 Bevestiging aanhouden Woo-verzoek_raad
5. 220617 Motie gemeente Staphorst - Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk
gebied
6. 220617 Brief Raad van State verzoek informatie termijn verlenging voorlopige voorziening best.plan
Holtkamp
7. 220617 Brief Raad van State uitspraak beroep best.plan Wegensteunpunt
8. 220621 Herinnering zienswijze april 2022 ontwerpbestemmingsplan Waaijakkers II Aerdt
9. 220621 Brief VNG Gelderland aanbieding rapport toekomstbestendige Gelderse Veren 2022
10. 220621 Memo Euregio resultaten Euregioraadsvergadering 9 juni 2022
11. 220621 VNG ledenbrief 22-037 nazending ALV 29 juni 2022
12. 220621 VNG ledenbrief 22-036 Handreiking Leegstand te lijf 2.0 - woningen en agrarisch vastgoed
13. 220622 VNG Ledenbrief 22-038 Inzet crisisaanpak asielopvang
14. 220622 VNG Ledenbrief 22-039 Nazending resolutie Zekerheid over de structurele financiën voor
ALV 29 juni 2022
15. 220623 Opzegging commissielidmaatschap.pdf
16. 220627 Motie lachgas gemeente Oldambt
17. 220627 VNG Ledenbrief 22-040 ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023
18. 220629 Aansluiten fractie VVD Zevenaar.pdf
19. 220630 Brief RAC GMR aan DB-AB 30-6-2022 incl bijlagen.pdf
20. RIB 2022-044 Reactie op zienswijze aanwijzing drinkwaterreserveringsgebieden
21. RIB 2022-043 Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Participatieplan Regioexpres

22. RIB 2022-041 Stand van Zaken toekomstbestendig bedrijventerrein Hengelder en Tatelaar
23. RIB 2022-040 Huishoudelijke ondersteuning in de zomerperiode
24. RIB 2022-042 Stand van zaken opvang Oekraïense vluchtelingen
25. RIB 2022-048 Kaderbrief 2023
26. RIB 2022-049 Uitkomsten aanbesteding regionale aanbesteding aardgas
27. RIB 2022-047 Mededelingen van orde m.b.t. college 2022-2026
28. RIB 2022-052 Opening nieuwe locatie opvang Oekraïne
29. RIB 2022-051 Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)
30. RIB 2022-050 Woonplicht
31. RIB 2022-053 Uitspraak rechtbank inzake verzoek raadsenquête stukken SALD
4

Vaststellen besluitenlijsten van de vorige vergaderingen
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 8 en 14 juni jl. vast te
stellen.
Concept-besluitenlijst raadsvergadering 8 juni 2022
Concept Besluitenlijst raadsvergadering 14 juni 2022

5

Z/22/425499 Raadsvoorstel en -besluit benoeming leden in de klankbordgroep Reinigingsdienst De Liemers
De raad wordt voorgesteld
1. De drie voorgedragen raadsleden die, zoals weergegeven in de bekendmaking uitslag stemming
vertegenwoordiging in de klankbordgroep Reinigingsdienst De Liemers, de meeste stemmen hebben
verkregen te benoemen tot vertegenwoordigers in de klankbordgroep Reinigingsdienst De Liemers namens
de gemeenteraad Zevenaar.
RV Benoeming leden klankbordgroep Reinigingsdienst De Liemers.docx

6

Z/22/425500 Raadsvoorstel - en besluit benoemen plaatsvervangende leden in de Regionale
Agendacommissie Groene Metropoolregio regio Arnhem Nijmegen en de Euregioraad
De raad wordt voorgesteld:
Dhr. K. Godschalk te benoemen tot plaatsvervangend lid namens de gemeenteraad Zevenaar in de
Regionale Agendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Dhr. E. Vernes te benoemen tot plaatsvervangend lid namens de gemeenteraad Zevenaar in de
Euregioraad.
RV Benoeming plaatsvervangende leden in de Regionale Agendacommissie Groene Metropoolregio
regio Arnhem Nijmegen en de Euregioraad.docx

7

VIA ORDEVOORSTEL VAN AGENDA AFGEVOERD Z/22/411961 Vaststellen Samenwerking en
opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen
De raad wordt voorgesteld:
1. De regiovisie samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen vast te stellen.
2. De brief aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling vast te stellen.
Portefeuillehouder: Stef Bijl
1077351 Raadsvoorstel en raadsbesluit Regiovisie samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo
en Beschermd Wonen
1076402 Bijlage 1 Samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen
1093166 Bijlage 2 Brief aan de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland

8

Z/22/420369 Conceptbegroting Reinigingsdienst De Liemers (RDL) 2023
De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2023 van Reinigingsdienst De
Liemers.
Portefeuillehouder: Bart Kagei
Door de fractie WijZZ is een amendement op dit voorstel ingediend.
1096552 Raadsvoorstel en raadsbesluit Concept begroting RDL 2023
1096556 Bijlage 1 Concept begroting RDL 2023
22-698 220621 Beantwoording TV 220620 PvdA Conceptbegroting RDL 2023
INGETROKKEN Amendement WijZZ concept begroting RDL 2023

9

HAMERSTUK Z22/419681 Jaarstukken 2021 Gemeente Zevenaar
De raad wordt voorgesteld:
1. De jaarstukken 2021 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college
op dit verslag;
3. Voor het totaal van de boekwaarde van overgenomen activa van Ataro een nieuwe
bestemmingsreserve kapitaallasten sportaccommodaties te vormen en een bedrag van € 1.387.467 toe
te voegen;
4. Het restant van het voordelige resultaat 2021 van € 6.464.444 toe te voegen aan de algemene reserve.
Portefeuillehouder: college

1098269 Raadsvoorstel en raadsbesluit jaarstukken 2021 Gemeente Zevenaar
1100303 Jaarstukken 2021 - Raad versie 30 mei 2022
1101247 Controleverklaring jaarrekening 2021 Zevenaar (w.g.)
1101250 Accountantsverslag Gemeente Zevenaar 2021 (w.g.)
1098562 Reactie op accountantsverslag 2021
tekst voorzitter auditcommissie raad 6 juli.doc
22-692 220614 Beantwoording TV PvdA Vragen jaarstukken kwijtschelding
22-693 220614 Beantwoording TV LB Vragen jaarstukken 2021
22-694 220614 Beantwoording TV PvdA Vragen Jaarstukken cie Samenleving
22-705 220624 beantwoording TV PvdA Jaarstukken 2021
22-700 220706 Beantwoording SV SZ 220627 Begrotingsrechtmatigheid
10

HAMERSTUK Z/22/421769 Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021
De raad wordt voorgesteld de Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021 vast te stellen.
Portefeuillehouder: Arthur Boone
1097854 Raadsvoorstel en raadsbesluit Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021
1097771 Bijlage 1 Uittreksel Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021

11

HAMERSTUK Z/22/420721 Ontwerpbegroting VGGM 2023
De raad wordt voorgesteld om de zienswijze conform de concept-zienswijzebrief vast te stellen en daarmee
in te stemmen met
de VGGM begroting 2023, onder de voorwaarde dat de VGGM de noodzakelijke verbetering van de
bedrijfsvoering beter onderbouwt.
Portefeuillehouder: Burgemeester Van Riswijk
1095317 Raadsvoorstel en raadsbesluit Ontwerpbegroting VGGM 2023
1095086 Bijlage 1 Ontwerpbegroting 2023
1097153 Bijlage 2 Aanbiedingsbrief VGGM
1095458 Bijlage 3 Zienswijze
1097510 Bijlage 4 Naris Dashboard VGGM
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Moties vreemd aan de orde van de dag
- Door de fractie Lijst 10 is de Motie Stikstof ingediend. De motie is aanvaard
- Door de fracties SP en VVD is de motie Opstellen richtlijn veelschrijvers ingediend. Deze motie werd eerder
door de fractie SP ingediend in de vergadering op 20 april en aangehouden. De motie is aanvaard.
- Door de fracties Lokaal Belang en D66 is de motie Romeinse rijk zichtbaar in de gemeente Zevenaar!
ingediend. De motie is ingetrokken.
- Door de fracties PvdA SP Groen Links en WijZZ is de motie Openbare en opengestelde toiletten gemeente Zevenaar ingediend. De motie is ingetrokken.
- Door de fracties SP Lijst10 en WijZZ is de motie Uitbreiding energietoeslag ingediend. De motie is
verworpen.
- Door de fractie WijZZ is de motie Herinrichting sportpark Hengelder ingediend. Deze wordt behandeling in
de voortzetting van deze vergadering op maandag 11 juli a.s.
AANVAARD Motie Lijst 10 Stikstof
AANVAARD Motie SP VVD Opstellen richtlijn veelschrijvers
INGETROKKEN Motie Lokaal Belang en D66 Romeinse rijk zichtbaar in de gemeente Zevenaar!
INGETROKKEN Motie PvdA SP GroenLinks WijZZ Openbare en opengestelde toiletten - gemeente
Zevenaar
VERWORPEN Motie SP Lijst10 WijZZ Uitbreiden energietoeslag
Motie Wijzz Herinrichting sportpark Hengelder 2022
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Z/22/425732 Verzoek tot opheffing geheimhouding (onder voorbehoud bekrachtiging gemeenteraad)
De raad wordt voorgesteld naar aanleiding van de ontvangen Woo-verzoeken de geheimhouding op de
stukken behorende bij de raadsbesluiten van 24 maart 2021 (met kenmerk INT/21/1017506 en
INT/21/1009747) in stand te laten.
Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
1107926 Raadsvoorstel en -besluit verzoek tot opheffing geheimhouding
Bijlage 1_Raadsbesluit bekrachtiging opleggen geheimhouding enquetestukken 24 maart 2021
Bijlage 2_Raadsbesluit 24 maart 2021 bekrachtiging geheimhouding brief Hekkelman
Bijlage 3 Woo-verzoek 1
Bijlage 4_Woo_verzoek 2

Bijlage 5_Woo-verzoek 2_post
Bijlage 6_RIB 26 januari 2021_1006804_1
14

Sluiting

commissie

Portefeuille afdeling Onderwerp
houder

Ruimte

Kagei

BOR

RDL Montferland

Vraag, opmerking,
toezegging

antwoord

Hoe hoog is de bijdrage
van de gemeente
Montferland?

De oorspronkelijke insteek
was om de aanbiedstations in
‘s-Heerenberg en Lobith
alleen open te houden voor
gratis stromen. Op verzoek
van de gemeente Montferland
heeft het bestuur van RDL dat
voornemen heroverwogen.
Op 15 september heeft het
bestuur van RDL daarover een
voorlopig besluit genomen,
dat op 20 december 2021
definitief is gemaakt. De
stukken van de
bestuursvergaderingen zijn
met de raad gedeeld in
Raadsinformatiebrieven. Dit
punt maakte ook onderdeel
uit van de presentatie voor
raadsleden van Montferland
en Zevenaar op 7 oktober
2021. Deze presentatie is ter
beschikking gesteld aan de
raad.
De investering voor ’sHeerenberg is destijds
geraamd op € 200.000,-. Dat
leidt tot extra jaarlijkse lasten
van ruim € 21. 000,- (= € 0,60
per huishouden), die verdeeld

worden over alle huishoudens
van beide gemeenten. Zoals
geldt voor alle kosten die voor
alle aanbiedstations van RDL
worden gemaakt.
Ruimte

Kagei

BOR

RDL Illegale stort

is er een trend
waarneembaar waarin
we een toename zien in
het aantal illegale
stortingen?

De incidentele
werkzaamheden betreffen alle
niet reguliere
werkzaamheden, die RDL in
opdracht van de gemeente
Zevenaar uitvoert.
Voorbeelden zijn
gladheidsbestrijding,
evenementen en het
opruimen van illegale stort. In
2021 zijn aan het opruimen
van illegale stort door RDL 153
uren besteed. In 2020 was dat
nog 100 uur. Voor 2023 is 150
uur geraamd.

Ruimte

Kagei

BOR

RDL

Is het vermelde getal
In 2021 is in Zevenaar aan huis
van 90 kilo realistisch en 97 kg restafval opgehaald.
vormt dit nog een risico? Voor 2023 wordt een
prognose gedaan van 90 kg
per inwoner. De planning is
dat in 2023 in de gehele
gemeente de ondergrondse
containers voor restafval bij
hoogbouw in gebruik zijn
genomen en dat daarmee ook

de hoogbouw in de
voormalige gemeente
Zevenaar werkt volgens het
diftarprincipe. Op grond
hiervan is de verwachting dat
door een betere
afvalscheiding bij de
hoogbouw de hoeveelheid
restafval met 35% daalt. Dit
levert een belangrijke bijdrage
om gemeentebreed op 90 kg
per inw uit te kunnen komen.
Ruimte

Van Orden

RO

Uitvoeringsrapportage
grondexploitaties 2021

nagegaan wordt wat de
stand van zaken is
m.b.t. de realisatie van
130-150 woningen door
de Outlet en wat de
consequenties daarvan
zijn. Dit werd in het
voorstel gemist

De 130-150 woningen zijn niet
meegenomen in de
Uitvoeringsrapportage
Grondexploitatie 2021 omdat
het vooralsnog om eerste
ideeën gaat. De plannen zijn
nog niet verder uitgewerkt en
passen ook momenteel niet in
het vigerende
bestemmingsplan. De
financiële consequenties die
de 130-150 woningen
mogelijk hebben, kunnen pas
inzichtelijk worden gemaakt
wanneer plannen concreter
zijn en kunnen pas worden
verwerkt in de
grondexploitatie als de

bestemming van de locatie
wordt veranderd / in
overeenstemming wordt
gebracht met de beoogde
ontwikkeling.

Ruimte/Samenleving Kagei

RO

Archeologische vondsten Gelders
Eiland

Toegezegd is om uit te
zoeken hoe de
gemeente de
archeologische
vondsten in eigendom
zou kunnen krijgen en
tijdelijk/permanent in
Zevenaar kan
tentoonstellen

Over de archeologische
vondsten:
De vondsten zijn van de
Provincie Gelderland.
Momenteel liggen de
vondsten bij het
archeologische bureau RAAP,
die in opdracht van de
provincie de locatie HerwenHemeling onderzoekt en
opgraaft.
De vondsten worden pas
overgedragen naar het
provinciaal depot als het
onderzoek is afgerond. Dit zal
naar verwachting enige jaren
in beslag nemen. Vondsten
worden gewoonlijk via het
provinciaal archeologisch
depot uitgeleend.

Samenleving

Bijl

MO

Reíntegratievoorzieningen

Is er een verklaring over
het verhoogde
percentage lopende reintegratievoorzieningen
in Zevenaar ten
opzichte van het
Gelderse gemiddelde ?

Het verhoogde percentage
lopende reintegratievoorzieningen in
Zevenaar ten opzichte van het
Gelderse gemiddelde is een
gevolg van de bestuurlijke
opdracht die door de raad aan
de RSD is gegeven.
In deze opdracht is o.a.
bepaald dat extra aandacht en
begeleiding wordt gegeven
aan inwoners met een
migratieachtergrond, mensen
met een arbeidsbeperking,
jongeren tot 27 jaar en
zorgklanten.
Dit met als doel dat meer
mensen uit een
uitkeringssituatie geraken en
meer inwoners voor wie het
verkrijgen van werk niet
(direct) haalbaar is, mee te
laten doen aan de
samenleving.

Samenleving

Bijl

MO

Energietoeslag

Bij de aanvraag door de
ZZP’er moet het
inkomen over 2021
opgegeven worden
terwijl de toeslag

De voorwaarden die in het
aanvraagformulier staan
genoemd, gelden ook voor
ZZP’ers. Dit betekent dat
ZZP’ers recht hebben op de

betrekking heeft op de
kosten die dit jaar
(2022) gemaakt worden.
Waarom wordt er
gekeken naar het
inkomen over 2021?
Want mogelijk komen er
dan mensen niet voor in
aanmerking terwijl zij nu
wel geconfronteerd
worden met de hoge
kosten en deze
misschien nu niet
kunnen voldoen?

toeslag indien zij drie
maanden voorafgaand aan de
aanvraag een laag inkomen
hebben (tot 120% van de
bijstandsnorm). Ingeval
ZZP’ers een aanvraag indienen
gaan we af op de schatting
van de zelfstandige en zal er
dus ook geen afwijzing
plaatsvinden. De schatting
wordt achteraf gecontroleerd
op basis van de jaarstukken.
We vragen naar cijfers van
2021 en de meest recente
omzetaangifte om bij
eventuele twijfel op het recht
de ZZP’er te wijzen op de
gevolgen indien niet aan de
voorwaarden wordt voldaan.
Het gegeven dat het voor de
vraagsteller kennelijk niet
duidelijk is, betekent dat ook
inwoners dit mogelijk
onduidelijk vinden. We zullen
de teksten op de website en
het aanvraagformulier daarom
verduidelijken.

Samenleving

Bijl

MO

Energietoeslag

wat wordt er gedaan om
de energietoeslag onder
de aandacht te brengen
bij de inwoners die niet
bekend zijn bij de
gemeente (RSD)?

We zullen op korte termijn
een voorlichtingscampagne
voeren waarbij we gebruik
maken van media, social
media en onze partners uit
het armoedeplatform.
Op deze campagne is niet
eerder ingezet vanwege de
hoeveelheid aanvragen die we
hebben ontvangen.

Samenleving

Kagei

MO

Overlast speelplaats nabij
wooncomplex Hagendel

er is een schriftelijke
beantwoording
toegezegd over de
huidige stand van zaken
m.b.t. de geluidsoverlast
die de bewoners van
Hagendel ondervinden
van de openbare
speelplaats

Vanuit Openbare Orde en
Veiligheid (OOV) is er een
collegevoorstel in de maak
waarin de huidige stand van
zaken wordt aangegeven en
een voorstel komt voor de
toekomstige aanpak.
Ja, er komen vanuit de buurt
klachten over geluidsoverlast,
zwerfafval etc. We hebben als
gemeente een aantal
maatregelen getroffen, maar
die zijn vooralsnog niet
voldoende om de klachten te
stoppen, vandaar het voorstel
dat in de maak is.

Samenleving

Kagei

MO

Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang De wethouder zegt toe
de raad schriftelijk te
informeren of er in
Zevenaar ook sprake van
een onvolledige
personele bezetting

Kinderopvangorganisaties
geven aan dat bij de
organisaties sprake is van
personeelstekort. Tot op
heden heeft dit nog niet
geleid tot sluiting van locaties
en/of sluiting van bepaalde
dagdelen.

Samenleving

Bijl

MO

Klanttevredenheidsonderzoek RSD

is er weer een
tevredenheidsonderzoek
gedaan bij de klanten
van de RSD?

In het jaar 2021 heeft er geen
Klanttevredenheidsonderzoek
(KTO) bij de RSD
plaatsgevonden; in het
eerstvolgende bestuurlijk
overleg van de RSD worden
afspraken gemaakt over een
nieuw te houden KTO.

Middelen

Boone

FIN

Besteding TONK-gelden

De wethouder zegt toe
de raad voor 6 juli te
informeren over de
mogelijkheden om de
niet bestede TONK
gelden eventueel op een
andere manier te
besteden voor een
kwetsbare doelgroep.

De niet bestede TONK-gelden
(€ 475.000) maken onderdeel
uit van de € 1 miljoen die als
noodherstelfonds voor
ondernemers beschikbaar is
gesteld.
De voorfinanciering is vanuit
de algemene reserve gegaan
en daarom gaat het overschot
nu terug naar de algemene
reserve.
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Agenda raadsvergadering 6 juli 2022
Tijd

19:30 uur

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

L.J.E.M. van Riswijk

1

Opening

2

Vaststellen agenda
2a. Ordevoorstel bekrachtigen toevoegen agendapunt aan raadsagenda
(agendapunt 14 "verzoek opheffing geheimhouding")

3

Vragenuur
4a. Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
Door de CDA fractie zijn schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording
ingediend over Veelschrijverij en over de TONK gelden
4b. Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse
besturen gemeenteschappelijke regelingen
4c. Mededelingen college
4d. Wijze van afdoening van de ingekomen stukken

4

Vaststellen besluitenlijsten van de vorige vergaderingen
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 8
en 14 juni jl. vast te stellen.

5

Z/22/425499 Raadsvoorstel en -besluit benoeming leden in de klankbordgroep
Reinigingsdienst De Liemers
De raad wordt voorgesteld de drie voorgedragen raadsleden die, zoals weergegeven
in de bekendmaking uitslag stemming vertegenwoordiging in de klankbordgroep
Reinigingsdienst De Liemers, de meeste stemmen hebben verkregen te benoemen
tot vertegenwoordigers in de klankbordgroep Reinigingsdienst De Liemers namens
de gemeenteraad Zevenaar.

Pagina 1

6

Z/22/425500 Raadsvoorstel - en besluit benoemen plaatsvervangende leden in de
Regionale Agendacommissie Groene Metropoolregio regio Arnhem Nijmegen en
de Euregioraad
De raad wordt voorgesteld:
1. Dhr. K. Godschalk te benoemen tot plaatsvervangend lid namens de gemeenteraad
Zevenaar in de Regionale Agendacommissie Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen
2. Dhr. E. Vernes te benoemen tot plaatsvervangend lid namens de gemeenteraad
Zevenaar in de Euregioraad.

7

Z/22/411961 Vaststellen Samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en
Beschermd Wonen
De raad wordt voorgesteld:
1. De regiovisie samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en Beschermd
Wonen vast te stellen.
2. De brief aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling vast te stellen.
Portefeuillehouder: Stef Bijl

8

Z/22/420369 Conceptbegroting Reinigingsdienst De Liemers (RDL) 2023
De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2023 van
Reinigingsdienst De Liemers.
Portefeuillehouder: Bart Kagei
Door de fractie WijZZ is een amendement op dit voorstel ingediend.

9

HAMERSTUK Z22/419681 Jaarstukken 2021 Gemeente Zevenaar
De raad wordt voorgesteld:
1. De jaarstukken 2021 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de
reactie van het college op dit verslag;
3. Voor het totaal van de boekwaarde van overgenomen activa van Ataro een nieuwe
bestemmingsreserve kapitaallasten sportaccommodaties te vormen en een bedrag
van € 1.387.467 toe te voegen;
4. Het restant van het voordelige resultaat 2021 van € 6.464.444 toe te voegen aan de
algemene reserve.
Portefeuillehouder: college

Pagina 2

10

HAMERSTUK Z/22/421769 Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021
De raad wordt voorgesteld de Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021 vast te
stellen.
Portefeuillehouder: Arthur Boone

11

HAMERSTUK Z/22/420721 Ontwerpbegroting VGGM 2023
De raad wordt voorgesteld om de zienswijze conform de concept-zienswijzebrief vast
te stellen en daarmee in te stemmen met de VGGM begroting 2023, onder de
voorwaarde dat de VGGM de noodzakelijke verbetering van de bedrijfsvoering beter
onderbouwt.
Portefeuillehouder: Burgemeester Van Riswijk
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Moties vreemd aan de orde van de dag
- Door de fracties SP en VVD is de motie Opstellen richtlijn veelschrijvers ingediend.
Deze motie werd eerder door de fractie SP ingediend in de vergadering op 20 april en
aangehouden.
- Door de fracties Lokaal Belang en D66 is de motie Romeinse rijk zichtbaar in de
gemeente Zevenaar! ingediend.
- Door de fracties PvdA, SP, GroenLinks en WijZZ is de motie openbare en
opengestelde toiletten - gemeente Zevenaar ingediend
- Door de fracties SP, Lijst 10 en WijZZ is de motie Uitbreiding energietoeslag
ingediend
- Door de fractie WijZZ is de motie Herinrichting sportpark Hengelder ingediend.
- Door de fractie Lijst 10 is de Motie Stikstof ingediend.

13

Z/22/425732 Verzoek tot opheffing geheimhouding (onder voorbehoud
bekrachtiging gemeenteraad)
De raad wordt voorgesteld naar aanleiding van de ontvangen Woo-verzoeken de
geheimhouding op de stukken behorende bij de raadsbesluiten van 24 maart 2021
(met kenmerk INT/21/1017506 en INT/21/1009747) in stand te laten.
Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
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Sluiting

Zevenaar, 29 juni 2022.
De burgemeester van Zevenaar,
L.J.E.M. van Riswijk
Pagina 3

3.a Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
1 22-705 220705 SVMBR CDA TONK gelden

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: TONK gelden
Naam en fractie: Willy van Dinther, CDA
Datum indienen: 5 juli 2022
Afdeling: ……….
Contactpersoon: ……….

Inleiding/Aanleiding:
In de commissie middelen is door de CDA fractie aan wethouder Arthur Toone een vraag gesteld en
verzoek gedaan inzake de TONK gelden waarvoor een reservering was van € 550.000,00.
Omdat er door weinigen van deze regeling gebruik is gemaakt, werd er slechts € 75.000,- uitgekeerd, het
restant groot € 475.000,- vloeide terug naar de algemene reserves.

Vraag/Vragen:
Vraag 1. :
Is het genoemde bedrag van € 475.000,- ingezet binnen het Herstelplan ? en zo ja waarvoor
Vraag 2. :
Is er nog een mogelijkheid om de beoogde doelgroep ( de ondernemers) alsnog te helpen, immers door
de stijgende energielasten en wellicht net over de limiet van toekenning komt deze doelgroep zeker verder
in de problemen.

1 22-702 220705 SVMBR CDA Veelschrijvers

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: Veelschrijvers
Naam en fractie: Willy van Dinther, CDA
Datum indienen: 5 juli 2022
Afdeling: ……….
Contactpersoon: ……….
Inleiding/Aanleiding:
De SP heeft de motie Opstellen richtlijn veelschrijvers ingediend die later zal worden besproken. Ook en
terecht, het probleem en de frustraties zijn immers groot, is er op 20 juli a.s. een extra hoorzitting van de
Algemene Kamer i.v.m. het aantal bezwaarschriften.

Vraag/Vragen:
1. Kern: Hoeveel veelschrijvers voor Wob-verzoeken kent de gemeente Zevenaar.
2. Hoeveel wob-verzoeken zijn ingediend door elke veelschrijver in de laatste twee kalenderjaren?
3. Wat waren per veelschrijver de totale kosten ter afhandeling?
4. Was er altijd een directe relatie tussen de wob verzoeken van de veelschrijvers en het persoonlijk
belang?
5. Vindt het college het normaal dat een veelschrijver de gemeenschap heel veel geld mag kosten.

3.b Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen gemeenteschappelijke regelingen
1 Euregio bijlage 220609_Raadsmemo.cleaned.pdf

Resultaten Euregioraadsvergadering d.d. 9 juni 2022 in Groesbeek
De Euregioraadsvergadering vond deze keer in fysieke vorm plaats in het Vrijheidsmuseum in
Groesbeek. Voorzitter Thomas Ahls heette de ruim 90 aanwezigen van harte welkom. Vervolgens
heette wethouder Erik Weijers de aanwezigen namens de Gemeente Berg en Dal van harte welkom
in Groesbeek en verwelkomde museumdirecteur Wiel Lenders iedereen in het museum.
Euregionaal Mobiliteitsplan
Tijdens de Euregioraadsvergadering heeft het onderzoeksconsortium de aanpak en de stand van
zaken met betrekking tot de uitwerking van de cases voorgesteld.
Op 10 maart 2022 heeft de Euregioraad het Euregionaal Mobiliteitsplan vastgesteld en tevens 5
mobiliteitsinitiatieven (cases) aangewezen, die in het kader van het INTERREG-Project Euregionaal
Mobiliteitsplan verder uitgewerkt dienen te worden. Dit zijn:
1)
2)
3)
4)

Voorstudie grensoverschrijdende fietstracés
Onderzoek naar grensoverschrijdend dekkend mobiliteitshub-netwerk
Onderzoek naar grensoverschrijdend dekkend netwerk voor laadinfrastructuur
Inventariseren kansen voor grensoverschrijdende samenwerking multimodale overslagpunten
gecombineerd met een onderzoek grensoverschrijdend informatie- en reserveringssysteem
vrachtautoparkeerplaatsen
5) Voorstudie realisatie grensoverschrijdende Mobility-on-Demand
Er wordt per case onderzocht worden, welke partners, maatregelen en financiën benodigd zijn om
het desbetreffende mobiliteitsinitiatief te realiseren. Hiertoe worden per initiatief drie
stakeholderbijeenkomsten georganiseerd. Doel is het dat deze cases aansluitend (maar buiten het
INTERREG-project Euregionaal Mobiliteitsplan) ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. De eerste
bijeenkomsten hebben medio mei plaatsgevonden. De volgende overleggen staan voor 27 juni en
medio september gepland.
 Mocht u geïnteresseerd zijn in de stakeholderbijeenkomsten of algemene aanvullende
informatie over het Euregionaal Mobiliteitsplan wensen, kunt u contact opnemen met Heidi
de Ruiter via deruiter@euregio.org of +49-2821-793022.
Interreg VI A
De officiële aftrap van het Interreg VI A-programma Duitsland-Nederland 2021-2027 vond plaats op
20 april tijdens een digitaal evenement. Hubert Bruls was als vertegenwoordiger van de Euregio's
betrokken bij een paneldiscussie. Meer dan 600 belangstellenden keken naar de livestream. Na
afloop waren onze regionale programmamanagers aanwezig om vragen te beantwoorden.
Nieuwe projectaanvragen kunnen vanaf 21 april worden ingediend. De hoofdthema's van het nieuwe
Interreg VI-programma zijn:
 Een innovatiever programmagebied
 Een groener programmagebied
 Samen werken aan een verbonden grensgebied
 Europa dichter bij de burger.
Binnen Interreg VI is er ruim 225 miljoen Euro aan EU-middelen beschikbaar voor de ondersteuning
van projecten. Voor de eerste twee prioriteiten is ca. 65% van het budget gereserveerd. Voor de
laatste beide prioriteiten is 35% van de middelen beschikbaar.

Er zijn veel aanknopingspunten naar de Strategische Agenda 2025+ van de Euregio Rijn-Waal. Het
Euregiosecretariaat zal organisaties en bedrijven in de regio actief benaderen en hen ondersteunen
bij de ontwikkeling van passende projectvoorstellen.
 Alle informatie over het nieuwe Interregprogramma is te vinden op www.deutschlandnederland.eu. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de collega´s van het regionale
programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal (rpm@euregio.org; +49-2821-79300).
Grenslandagenda NRW-NL
Tijdens de vierde Grenslandconferentie op 31 maart in Aachen in Duisburg hebben Nederland en
Nordrhein-Westfalen de nieuwe Grenslandagenda voor 2022 vastgesteld met de thema´s
arbeidsmarkt, onderwijs, mobiliteit en veiligheid. De Grenslandagenda 2022 vindt u op deze website.
 De Grenslandconferentie 2023 zal in het najaar in Nijmegen en daarmee in de Euregio RijnWaal plaatsvinden. plaatsvinden. Zodra de datum hiervoor bekend is, zullen wij u deze
mededelen.
Afscheid oud-Euregioraadsleden
Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland op 16 maart 2022 en de herindeling van
vijf gemeenten tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk is de samenstelling van de Euregioraad
veranderd. Tijdens vergadering werden de vertrekkende Nederlandse Euregioraadsleden bedankt n
voor hun inzet in de afgelopen raadsperiode en kregen zij als blijk van waardering een kleine attentie.
De oud-raadsleden die niet aanwezig konden zijn, ontvangen deze blijk van waardering binnenkort
per post.
Informatiebijeenkomst nieuwe Euregioraadsleden
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland op 16 maart 2022 en de
herindeling van vijf gemeenten tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk zijn er veel nieuwe
Euregioraadsleden bijgekomen. Voor de nieuwe Nederlandse Euregioraadsleden vindt op donderdag
13 oktober 2022, 15.00 uur een hybride informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst
worden de nieuwe raadsleden geïnformeerd over de taken, structuur en gremia van de Euregio RijnWaal en de verschillen tussen de Nederlandse en Duitse gemeentelijke structuren en
verantwoordelijkheden.
 De uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt binnenkort.
Euregioraadsreis naar Brussel
In het kader van het 50-jarig jubileum van de Euregio Rijn-Waal was voor 2021 een Euregioraadsreis
naar Brussel gepland. Helaas kon deze reis vanwege corona niet doorgaan. Aangezien het er op lijkt,
dat de corona-situatie zich heeft gestabiliseerd, vindt de Euregioraadsreis nu dit jaar op 22 en 23
september plaats. Op het programma staan o.a. een bezoek aan de Europese Commissie en het
Europees Parlement, waar wij in gesprek gaan met enkele leden van het Europees Parlement en
vertegenwoordigers van de Europese Commissie. Ook brengen wij een bezoek aan de Euregio MaasRijn en het voormalige Neutraal-Moresnet. Uiteraard biedt het programma daarnaast voldoende
gelegenheid om uw collega-raadsleden en de medewerkers van het secretariaat beter te leren
kennen.

 Geïnteresseerde Euregioraadsleden kunnen zich nog tot 30 juni via info@euregio.org oor
deze reis aanmelden. Alle verdere informatie m.b.t het vervoer, opstapplekken,
overnachtingsadres etc. wordt zo snel mogelijk ter beschikking gesteld.
Euregio-Wegwijzer
Nadat de Euregio Rijn-Waal in 2013-2014 en 2017-2019 het programma Euregio-Wegwijzer aan haar
leden heeft aangeboden, biedt de Euregio Rijn-Waal dit programma in 2022-2023 opnieuw aan.
Euregio-Wegwijzer heeft tot doel leden van de Euregioraad en Euregio-commissies,
Euregiocontactpersonen en Euregio-ambassadeurs kennis bij te brengen over de verschillende
politieke, organisatorische en culturele structuren tussen Duitsland en Nederland, en de
taalvaardigheid voor de uitvoering van Duits-Nederlandse projecten te versterken. Het programma
bestaat uit vier onderdelen: cultuurcursus, taalcursus Duits of Nederlands, excursies en een
uitwisselingsprogramma
 Dit jaar zal de tweedaagse cultuurcursus worden aangeboden. Dit seminar vindt plaats op 14
en 15 december. De overige onderdelen zullen in 2023 worden aangeboden.
Jaarrekening 2021
Er zijn bij de controle van de jaarrekening over 2021 geen onregelmatigheden vastgesteld. Het jaar
wordt met een klein tekort van € 12.346,38 afgesloten. De Euregioraad heeft decharge verleent aan
het Dagelijks Bestuur en aan de secretaris.

1 Euregio bijlage_Diagramm_NL_21.cleaned.pdf

Jaarrekening 2021
Projecten
logistiek, verkeer
en opslag
€ 627.424,07

Projecten
wetenschappelijk onderzoek,
innovatie en technologie

Projecten
arbeidsmarkt en
bedrijfsadvisering

€ 5.716.430,25

€ 220.611,84

People to
People
€ 735.016,44

Projecten
agrobusiness en food
€ 1.397.250,66

Projecten
gezondheid en welzijn

Budget
Euregio Rijn-Waal
2021

Projecten
energie en
milieubescherming

€ 922.272,89

€ 3.243.177,93

€ 3.327.151,73

Projecten
onderwijs
en cultuur
€ 1.472.106,96
Projecten
kunst, entertaiment
en creatieve sector
€ 548.538,52

2021totaal/Inkomsten (€ 3.230.831,55)
Ledenbijdrage en
institutionele subsidies

GrensInfoPunt
€ 468.387,96

GrensInfoPunt
Euregionaal Mobiliteitsplan

€ 536.825

€468.388

€43.276

People to People
DigiPro/EnerPRO
Gezondheidszorg en welzijn

Overige inkomsten

2021totaal/Uitgaven (€ 3.243.177,93)

Interreg Europe

€ 565.019

Interreg-Financiële controle

€231.509
€9.685
€107.738
€122.743
€133.298

Interreg-Projectenbegeleiding
Subsidies EU en regionale
cofinanciering

€611.999

Interreg-Programmabegeleiding
€ 2.128.988

Euregio-Forum
Organisatiekosten Euregio

€704.764
€63.234
€746.543

3.d Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
1 1. 220608 Toezending beroepschrift van 08-06-2022 - Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - Holtkamp 24 woningen

Raadsvergaderingen 2022-2026
woensdag 8 juni 202219:30 - 23:00
Ter kennisgeving: Beroepschrift Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘De
Holtkamp, Zevenaar’.
Met vriendelijke groet,
T:
E:

NAW-gegevens kunnen door raads- en commissieleden opgevraagd worden bij de griffie

Ingediend 08-06-2022 om 16:14
Raad van State Digitaal loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Eigen kopie, niet
insturen!

Digitaal loket van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State
Soort procedure
Soort procedure
Soort procedure

(Hoger) beroep en voorlopige voorziening

Beroep/Hoger beroep
(Hoger) beroep en voorlopige voorziening
Maak uw keuze!

Beroep

Bestreden besluit
Beroep
Maak uw keuze

Tegen een besluit van een bestuursorgaan

Bestuursorgaan

Gemeenteraad

In welke gemeente is
het bestuursorgaan
gevestigd?

Zevenaar

Tegen een besluit van een bestuursorgaan
Wat is het kenmerk van
het besluit?

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘De Holtkamp,
Zevenaar’

Waarover gaat de zaak?

Wijzigen bestemmingsplan De Holtkamp

Gronden
Gronden
U kunt uw
redenen/gronden in
onderstaand vlak
invullen.
De mogelijkheid bestaat
ook om de
redenen/gronden als
bijlage toe te voegen.
Selecteer daarvoor
onderstaand vinkje.
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Ik stuur redenen/gronden als digitale bijlage mee.

Indiener
Keuzemenu
Gegevens indiener

Ik treed op voor mijzelf

Gegevens indiener
Voorletter(s)
Tussenvoegsel
Achternaam
Is het adres een
Nederlands adres?

Ja

Nederlands adres Ja
Postcode
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Straatnaam
Woonplaats
Is bovenstaand adres
ook het
correspondentieadres?

Ja

Adres ook correspondentieadres Ja
Telefoonnummer
Telefoonnummer2
Faxnummer

Bijlage(n)
Bijlage
Bijlage type

redenen/gronden

Bijlage

bijlage 1 -bestreden-besluit.pdf

Bijlage
Bijlage type

bestreden besluit

Bijlage

Beroepschrift van 08-06-2022 - Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State - Holtkamp 24 woningen.pdf

Bijlage
Bijlage type

redenen/gronden

Bijlage

bijlage 2 - 20220420 Brief gem
Zevenaar DEF.pdf
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_ Gemeenteraad

Bijlage
Bijlage type

nadere stukken

Bijlage

bijlage 3 - publicaties gemeente Zevenaar.pdf

Bijlage
Bijlage type

nadere stukken

Bijlage

bijlage 4 - dagvaarding
producties-DEF.pdf

_Zevenaar 20220419-met-

Bijlage
Bijlage type

nadere stukken

Bijlage

bijlage 5 - proceskostenformulier.pdf

Verzenden
Afhandeling
Referentienummer
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5901-4254

Beroepschrift Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
inzake Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'De Holtkamp, Zevenaar'.
AaLl:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling)

Bestuursorgaan:
Gemeente Zevenaar
Gemeenteraad / college van B en W
Kerkstraat 27
6901 AA Zevenaar

Eiser:

Datum: 08-06-2022

De beslissing waartegen beroep wordt aangetekend:
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'De Holtkamp, Zevenaar'. (bijlage 1- bestreden-besluit.pdf)
Verzoek voorlopige voorziening:
Aan de voorzieningenrechter van de Afdeling vraag ik of zij wil beoordelingen of er een speciale,
tijdelijke regeling getroffen kan worden voor de periode dat het beroepschrift nog in behandeling is.
Ik vraag u Afdeling / de Rechter om de voorlopige voorziening toe te wijzen m.b.t. het stopzetten dan
wel vernietigen en/of wijzigen van het Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'De Holtkamp,
Zevenaar inzake de boerderij op de Holtkamp. De voorlopige voorziening dient te worden getoetst
tegen de 'onverwijlde spoed' van eiser. Eiser is van mening dat zij bij het niet toewijzen van de
voorlopige voorziening onherstelbare en onacceptabele gevolgen zal hebben bij voortzetting.
Het beroep betreft dan ook één, het instellen van het beroep en twee, het verzoekschrift voor de
voorlopige voorziening. De gemeente zal namelijk het bestemmingsplan ten uitvoer brengen / de
plannen goedkeuren / de grond verkopen, voordat partijen hiertegen bezwaar kunnen maken.
Beroepsgronden:
Eiser heeft zich laten bijstaan door Ijzer Advocaten, Advocaat Stef Nuijen. Op 20-04-2022 heeft Ijzer
Advocaten namens Eiser de gemeente aangeschreven inzake de voorname vaststelling van het
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'De Holtkamp, Zevenaar' (bijlage 2 - 20220420 Brief gem
_ Gemeenteraad Zevenaar DEF.pdf).De gemeente wenste namelijk het schreven door eiser
zelf alleen 'ter kennis te nemen'.
In aanvulling op het schrijven van IJzer Advocaten (bijlage 2) wenst eiser uw Afdeling te wijzen op de
chronologische publicaties van de Gemeente Zevenaar (bijlage 3 - publicaties gemeente
zevenaar.pdf) en de de wijze van de totstandkoming.
•

Op 04-05-2021 heeft de gemeente Zevenaar het Bestemmingsplan De Holtkamp - Ontwerp
gepubliceerd: (bijlage 3 pagina 1 t/m 48).
o
Op pagina 6 ziet uw Afdeling het betreffende stuk grond met rood gearceerd.
o
Op pagina 11 ziet uw Afdeling het inrichtingsplan. Hierop is niet te zien wat er
gebouwd gaat worden, er is enkel een gebied omcirkeld met een stippellijn. De
doorschijnende gebouwen is de bestaande bebouwing, de boerderij.
o
Eiser heeft zoals aangegeven in het schrijven door de Advocaat deze publicatie niet
gezien, zij is immers niet woonachtig in Zevenaar en ontvangt de lokale post dan ook
niet De gemeente heeft de ingeschreven voor de omliggende kavels op de holtkamp
niet geïnformeerd.

Op 04-05-2021 heeft de gemeente Zevenaar het Uitwerkingsplan- en wijzigingsplan Toelichting De Holtkamp gepubliceerd. (bijlage 3 pagina 50 t/m 100).
o Eiser heeft zoals aangegeven in het schrijven door de Advocaat deze publicatie niet
gezien, zij is immers niet woonachtig in Zevenaar en ontvangt de lokale post dan ook
niet. De gemeente heeft de ingeschreven voor de omliggende kavels op de holtkamp
niet geïnformeerd.
• Op 04-05-2021 heeft de gemeente Zevenaar het Bestemmingsplan - Regels - De Holtkamp
gepubliceerd. (bijlage 3 pagina 101 t/m 115).
o Eiser heeft zoals aangegeven in het schrijven door de Advocaat deze publicatie niet
gezien, zij is immers niet woonachtig in Zevenaar en ontvangt de lokale post dan ook
niet. De gemeente heeft de ingeschreven voor de omliggende kavels op de holtkamp
niet geïnformeerd.
o
In het document - Regels staat onder 2.9 op pagina 109 vermeld onder Maatvoering
parkeerplaatsen wat de afmetingen zijn de parkeerplaatsen. In het uitwerkingsplan
staat dat deze parkeersplaatsen (een factor 1,3) gelegen moeten zijn op eigen
terrein. Dit betekend in het geval van de beoogde wijziging dat er zo'n 31
parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. .. (Van het beoogde groen, hierover
later meer blijft dan met de benodigde bebouwing niet veel meer over..).
c In het document staat op pagina 110 onder Artikel 3.2 Bouwregels dat de gebouwen
30% van het bouwvlak mogen omvatten. Dit resulteert voor 24 woningen in 'hoge
bouw' gezien het bouwvlak. Dit wordt onderschreven voor punt 3.2.1 op pagina 110
onder lid e; De bebouwing bestaat uit maximaal 3 bouwlagen waarbij een maximale
bouwhoogte van 14 meter geldt. Dit is hoger dan alle omliggende gebouwen....
o
Op pagina 111 valt onder 3.4.2 parkeren te lezen dat de parkeergelegenheid op eigen
terrein moet worden gerealiseerd.
o
Op pagina 113 valt onder lid 7.1 a te lezen dat de bouwhoogte een 10% mag
afwijken. Dit resulteert in een hoogbouw van maar liefst 15,4 meter. Dit resulteert in
een of meerdere gebouwen welke prominent in het zicht staan, in afwijking van het
beloofde groen.. / een fietspad door de groen.
Op 19-05-2021 heeft de gemeente Zevenaar in de staatscourant het ontwerp•
uitwerkingsplan gepubliceerd. (bijlage 3 pagina 116).
o Deze publicatie is door eiser niet gezien. Zienswijze heeft dus ook niet kunnen
plaatsvinden doordat de gemeente de ingeschreven voor de kavels op de holtkamp
niet heeft geïnformeerd over het vooraanstaande.
• Op 02-09-2021 heeft de gemeente Zevenaar in de staatscourant het gewijzigd vaststellen
gepubliceerd. (bijlage 3 pagina 117).
o Deze publicatie is door eiser niet gezien. Zienswijze heeft dus ook niet kunnen
plaatsvinden doordat de gemeente de ingeschreven voor de kavels op de holtkamp
niet heeft geïnformeerd over het vooraanstaande.
• Op 24-02-2022 heeft de gemeente Zevenaar het document gepubliceerd; Bestemmingsplan
Toelichting de Holtkamp. (bijlage 3 pagina 118 t/m 163).
o De publicatie is in mei t/m juni 2021 door eiser niet gezien, later heeft eiser hietvan
kennisgenomen. Zienswijze heeft dus ook niet kunnen plaatsvinden doordat de
gemeente de ingeschreven voor de kavels op de holtkamp niet heeft geïnformeerd
over het vooraanstaande. Helaas is eiser ook niet op dit document gewezen door de
Gemeente Zevenaar.
o
Op pagina 122 valt onder lid 1.1 voor het eerst te lezen dat het 'waarschijnlijk' gaat
om 24 rug aan rug woningen
o
Op pagina 123 ziet uw Afdeling onder lid 1.2 onderaan de pagina een foto van de
bestaande situatie en het groen.
o
Op pagina 124 leest uw Afdeling onder lid 1.3 het geldende bestemmingsplan één
woning. Eiser wijst uw Afdeling erop dat de communicatie van de gemeente altijd

•

•

•

•

•

•

•

heeft betroffen; Het groen blijft behouden met een fietspad. Hierover kan eiser de
andere eisers in de Bodemprocedure als 'getuige' aanleveren bij voor uw Afdeling.
•
Op pagina 127 ziet uw Afdeling nogmaals dezelfde tekening met het omcirkelde
gebied. In het speciaal verwijs ik uw Afdeling naar lid 2.2. op pagina 126. Daar staat
namelijk het volgende. Op navolgende (de afbeelding) is de inrichtingsschets
weergegeven met daarop de mogelijke verdeling van de woningen. ...
Dit is niet het geval, en hierop is de gemeente diverse malen gewezen..
Onder lid 7.2 ontwerp op pagina 163 staat dat er geen zienswijzen zijn ingediend. Dat
is nogal logisch sinds de verspreiding hiervan de personen met een belang niet heeft
bereikt en het document onvolledig dan wel misleidend is.
Op 23-03-2022 heeft de gemeente in de Staatscourant een publicatie gemaakt op basis van
de voorgenomen verkoop gronden op de holtkamp te Zevenaar.
Inmiddels speelt de bodemprocedure inzake het Didam Arrest uit bijlage 4, hierover
later meer.
o
In (bijlage 3 pagina 164) ziet u de publicatie met linken naar de website van de
gemeente. Deze linken zijn dood (geen toegang, tot op heden is dit het geval). Dit lijkt
een poging om te voldoen aan het Didam Arrest, alleen slecht uitgevoerd..) Deze
pagina's zijn tot op heden 08-06-2022 niet toegankelijk, zie (bijlage 3 pagina 165).
Op 14-04-2022 heeft eiser de projectleider / het projectbureau / contactpersoon van alle
interesseerde voor de kavels op de Holtkamp aangeschreven over het ontbreken van de
bebouwing.(bijlage 3 - pagina 171 t/m 172)
O Na advies bleek dat deze tekeningen er helemaal niet waren. Sterker nog..
Op 14-04-2022 heeft eiser de portfuillehouder van de Gemeente Zevenaar gemaild met zijn
grieven. (Bijlage 3- pagina 173 t/m 176).
o
De Projectleider Groot Holthuizen (waar buurtschap de Holtkamp onder valt) op de
e-mail gekomen bij Eiser.
o
Er zijn geen bouw / tekeningen omdat er nog geen deal is met de of een
projectontwikkelaar...
o
Er zijn ook nog geen plannen ingediend / of deze kunnen niet worden gedeeld..
Op 20-04-2022 heeft eiser een mail ontvangen (bijlage 3 pagina 177 t/m 180) op zijn vraag
inzake de ontbrekende tekening.
(r) Resultaat was dat de tekening niet bestond. Dit komt overeen met het antwoord van
de Projectleiding Groot Holthuizen.
Op 20-04-2022 is het Raadsvoorstel en het raadsbesluit besloten door de raad van de
gemeente Zevenaar. (bijlage 3 pagina 166 t/m 170)
o
In dit raadsvoorstel wordt verwezen naar de verbeelding en regels... (deze
verbeelding ontbreekt en vormen samen met de regels het juridisch bindende deel
van het bestemmingsplan.. De bouwvlakken, of bouwaanduidingen ontbreken...???
Tot slot verwijs ik uw Afdeling graag naar het kavelpaspoort zoals deze is verkregen van de
gemeente Zevenaar op datum: (bijlage 3 pagina 180 en pagina 181).
O Voor het gemak ziet u hier de indeling van de wijk en de kavels. Het witte deel is het
deel van de beoogde wijziging de boerderij'.
o
Op pagina 181 ziet u geel gearceerd wat de beoogde bebouwing was.. . Van 1
woning naar 24 woningen met 31 parkeerplaatsen is niet een referentie aan de oude
opzet.. Waarbij als u het de overige inschrijvers vraagt., zij verbaasd zijn dat er
überhaupt een woning komt.

Vaststellen van het belano van eiser en het procesverloop
heeft samen met 10 eisers, inzake de door de gemeente stopgezette uitgifteprocedure van de
kavels op de holtkamp / de opstarten van een tweede uitgifteprocedure een Bodemprocedure met

provisionele vordering gestart tegen de Gemeente Zevenaar (bijlage 4 - Dagvaarding
_Zevenaar 20220419-met-producties-DEF.pdf).
geeft de rol van de rechtbank Arnhem op dit moment aan dat er op
Volgens de Advocaat van
15 juni 2022 een vonnis in incident zal worden gewezen. Het lijkt er, op dit moment, op dat de
rechtbank naar aanleiding van de ingediende stukken over de provisionele vordering zal besluiten
(het voorkomen dat de gemeente voortzet met tweede uitgifteprocedure en zo de positie van eisers
onherstelbaar schaadt.
Kort en krachtig;
en eisers hebben op basis van de uitgifteprocedure een rangorde verkregen voor de uitgifte
van kavels op de Holtkamp in de eerste uitgifteprocedure. Deze kavels zijn voor de tweekappers
veelal gesitueerd en met direct zicht op, de betreffende 'Boerderij' op de Holtkamp.
staat op positie 2 om een kavel te selecteren. Mede eiser op positie 1 heeft zijn voorkeur
welke kavel overblijft aan de noordkant van de
uitgesproken voor een kavel en dus weet
boerderij. Deze kavel ligt direct gelegen aan de boerderij. Het belang van eiser is dan ook evident.
De gemeente heeft volgens haar op basis van het Didam Arrest van nov 2021 de eerste
uitgifteprocedure moeten staken en is vervolgens een tweede uitgifteprocedure gestart.
en derden eisen op basis van de bodemprocedure met provisionele vordering herstel van de
positie van eisers in de eerste uitgifteprocedure en stopzetting van de tweede uitgifteprocedure, opdat
zij de grond(en) kunnen verkrijgen van de gemeente op de Holtkamp te Zevenaar.
Proceskostenformulier
Bij toewijzing en of het gegrond verklaren van het bezwaar van eiser vraagt zij uw Afdeling de
gemeente te veroordelen tot het betalen van de kosten voor de beroepsmatige verleende
rechtsbijstand zoals aangegeven in het proceskostenformulier (bijlage 5 proceskostenformulier.pdf).
Bijlagen
• bijlage
• bijlage
•
bijlage
• bijlage
• bijlage

1 - bestreden-besluit.pdf
2 - beroepsgronden.pdf
3 - publicaties gemeente Zevenaar.pdf
4 - dagvaarding
_Zevenaar 20220419-met-producties-DEF.pdf
5 - proceskostenformulier.pdf
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Lijst ingekomen stukken raad t.b.v. raadsvergadering 6 juli 2022
Nr.

Datum van
ontvangst

Titel

Wijze van afdoening

1.

08-06-2022

Toezending beroepschrift van 08-06-2022 - Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State - Holtkamp 24 woningen

Voor kennisgeving aannemen

2.

10-06-2022

Intrekking Woo verzoek dd 23/05/2022 onderdeel gemeenteraad

Brief is in behandeling bij de afdeling
Juridische Zaken

3.

13-06-2022

Brief Raad van State start beroepschrift-voorlopige voorziening
bestemmingsplan Holtkamp

Voor kennisgeving aannemen

4.

16-06-2022

4a. Memo extra raadsvergadering ivm Woo-verzoek en 4b. bevestiging
aanhouden Woo-verzoek raad

Voor kennisgeving aannemen
Voor kennisgeving aannemen

5.

17-06-2022

Motie gemeente Staphorst - Stikstofaanpak startnotitie Nationaal
Programma Landelijk gebied

Voor kennisgeving aannemen

6.

17-06-2022

Brief Raad van State verzoek informatie termijn verlenging voorlopige
voorziening bestemmingsplan Holtkamp

Voor kennisgeving aannemen

7.

17-06-2022

Brief Raad van State uitspraak beroep bestemmingsplan Wegensteunpunt

Voor kennisgeving aannemen

8.

21-06-2022

Herinnering zienswijze april 2022 ontwerpbestemmingsplan Waaijakkers II
Aerdt

9.

21-06-2022

Brief VNG Gelderland aan college aanbieding rapport toekomstbestendige
Gelderse Veren 2022

Ter afdoening in handen stellen van het
college stuk komt nog in commissie en
raad aan de orde
Voor kennisgeving aannemen

10.

21-06-2022

Memo Euregio resultaten Euregioraadsvergadering 9 juni 2022

Voor kennisgeving aannemen
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Titel

Wijze van afdoening

11.

21-06-2022

VNG ledenbrief 22-037 nazending ALV 29 juni 2022

Voor kennisgeving aannemen

12.

21-06-2022

VNG ledenbrief 22-036 Handreiking Leegstand te lijf 2.0 - woningen en
agrarisch vastgoed

Voor kennisgeving aannemen

13.

21-06-2022

VNG Ledenbrief 22-038 Inzet crisisaanpak asielopvang

Voor kennisgeving aannemen

14.

22-06-2022

VNG Ledenbrief 22-039 Nazending resolutie Zekerheid over de structurele
financiën voor ALV 29 juni 2022

Voor kennisgeving aannemen

15.

23-06-2022

Opzegging commissielidmaatschap

Voor kennisgeving aannemen

16.

27-06-2022

Motie lachgas gemeente Oldambt

Voor kennisgeving aannemen

17.

27-06-2022

VNG Ledenbrief 22-040 ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023

Voor kennisgeving aannemen

18.

29-06-2022

Aansluiten fractie VVD Zevenaar

Voor kennisgeving aannemen

19.

30-06-2022

Brief RAC GMR aan DB-AB 30-6-2022 inclusief bijlagen

Voor kennisgeving aannemen

Raadsinformatiebrieven
20.

08-06-2022

2022-044 Reactie op zienswijze aanwijzing drinkwaterreserveringsgebieden

Voor kennisgeving aannemen

21.

08-06-2022

2022-043 Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Participatieplan
RegioExpres

Voor kennisgeving aannemen

22.

08-06-2022

2022-041 Stand van Zaken toekomstbestendig bedrijventerrein Hengelder en
Tatelaar

Voor kennisgeving aannemen
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23.

09-06-2022

2022-040 Huishoudelijke ondersteuning in de zomerperiode

Voor kennisgeving aannemen

24.

09-06-2022

2022-042 Stand van zaken opvang Oekraïense vluchtelingen

Voor kennisgeving aannemen

25.

21-06-2022

2022-048 Kaderbrief 2023

Voor kennisgeving aannemen

26.

21-06-2022

2022-049 Uitkomsten aanbesteding regionale aanbesteding aardgas

Voor kennisgeving aannemen

27.

21-06-2022

2022-047 Mededelingen van orde m.b.t. college 2022-2026

Voor kennisgeving aannemen

28.

27-06-2022

2022-052 Opening nieuwe locatie opvang Oekraïne

Voor kennisgeving aannemen

29.

28-06-2022

2022-051 Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

Voor kennisgeving aannemen

30.

30-06-2022

2022-050 Woonplicht

Voor kennisgeving aannemen

31.

30-06-2022

2022 – 053 Uitspraak rechtbank inzake inzage verzoek raadsenquête stukken
SALD

Voor kennisgeving aannemen

1 2. 220610 Intrekking Woo-verzoek d.d. 23 mei jl. onderdeel gemeenteraad

1 3. 220613 Brief Raad van State start beroepschrift-voorlopige voorziening best.plan Holtkamp

1 4a. 220616 Memo extra raadsvergadering ivm Woo-verzoek

Memo
Voor kennisname
onderwerp
datum
deadline
zaaknummer
van afdeling/ambtenaar
aan afdeling/college/raad

Ingekomen Woo-verzoek
25 mei 2022
7 juni 2022
Z/22/422508
Bedrijfsvoering/JZ
Griffie / gemeenteraad

Beste griffier / gemeenteraad,
Op 23 mei 2022 heeft een inwoner van Zevenaar een verzoek om publieke informatie ingediend bij de
gemeente. Het gaat hier om een verzoek om informatie zoals bedoeld in de Wet open overheid (Woo).
De verzoeker vraagt om openbaarmaking van alle door SP raadslid Van der Velden aan de gemeentelijke
organisatie en van de gemeentelijke organisatie en/of individuele bestuursorganen aan SP raadslid Van
der Velden gestuurde sms- en appberichten, interne notities, telefoonnotities, gespreksverslagen, emailberichten, brieven, social media etc. over Wob-verzoek Z/22/411499, waaronder vallend griffier,
gemeenteraad, burgemeester, college van B&W, wethouders en alle ambtenaren van gemeentelijke
organisatie waaronder hoofd bedrijfsvoering, gemeentelijksecretaris en een ambtenaar van de juridische
afdeling, etc. (zie voor het volledige verzoek de bijlage).
Het ingediende verzoek ziet ook op berichten van en aan de gemeenteraad, een raadslid en de griffier.
Daarom sturen wij met inachtneming van de doorzendverplichting volgens de Woo, het verzoek door naar
de gemeenteraad.
De gemeenteraad heeft nog geen besluit genomen om de beslissing op een Woo-verzoek te delegeren of
te mandateren aan het college. Dit staat op de agenda voor de raadsvergadering van 8 juni 2022. De
strikte reactietermijn van de Woo belet ons te wachten op een eventueel raadsbesluit op 8 juni. Daarom
ligt de beslissingsbevoegdheid bij de raad aangaande stukken van de raad, raadsleden en de griffie.

1. De gemeenteraad is een bestuursorgaan in de zin van de Woo.
Dat betekent dat berichten die door de gemeenteraad zijn ontvangen en verstuurd onder de reikwijdte van
de Woo vallen. De stukken die de raad onder zich heeft zijn op grond van de Woo opvraagbaar.
De raad moet derhalve nagaan of hij berichten zoals verzoeker die berichten verwoordt in zijn verzoek,
heeft ontvangen en/of verstuurd en alsdan beoordelen of sprake is van documenten zoals bepaald in
artikel 2.1 van de Woo: ‘document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2,
eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van vastgelegde gegevens dat naar
zijn aard verband houdt met de publieke taak van dat orgaan, die persoon of dat college;’
2. Een gemeenteraadslid is geen bestuursorgaan in de zin van de Woo.
De Woo ziet niet op stukken van een individueel raadslid en die stukken zijn dus niet opvraagbaar.
3. De griffier en de griffie zijn geen bestuursorganen in de zin van de Woo.

Daarbij moet vermeld dat volgens artikel 5.4a van de Woo, informatie betreffende de ondersteuning van
individuele leden van de gemeenteraad door ambtenaren werkzaam bij de griffie van de gemeenteraad,
niet openbaar is.
Processtappen
Als na onderzoek blijkt dat de gemeenteraad met betrekking tot hetgeen de verzoeker vraagt geen
documenten zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Woo heeft gestuurd of ontvangen, dan wordt het verzoek
afgewezen.
Als blijkt van documenten door de gemeenteraad ontvangen of verstuurd, dan wordt beoordeeld of zich
weigeringsgronden voordoen zoals die staan genoemd in hoofdstuk 5 van de Woo.
Om reden van de min of meer korte beslistermijnen volgens de Woo is spoedige besluitvorming
noodzakelijk en gewenst. Met betrekking tot de relevante beslistermijnen noemen wij het volgende.
Volgens de Woo wordt op een verzoek om informatie zo spoedig mogelijk beslist, maar uiterlijk binnen
vier weken.
Andere relevante beslistermijnen zijn er als sprake is van een te algemeen geformuleerd verzoek en in het
geval van oneigenlijk gebruik van de Woo.
Optie tot precisering
Als de gemeenteraad van mening is dat het verzoek te algemeen geformuleerd is, dan kan de raad de
verzoeker vragen om het verzoek te preciseren. Dit moet volgens artikel 4.1 van de Woo gebeuren binnen
twee weken na ontvangst van het verzoek. Als de verzoeker niet voldoet aan het preciseringsverzoek dan
kan de raad besluiten het verzoek niet te behandelen.
Misbruik bepaling
Een andere relevante beslistermijn is aan de orde als de raad tot de opvatting komt dat een verzoeker
kennelijk (ook) een ander doel heeft dan het verkrijgen van publieke informatie of indien het verzoek
evident geen bestuurlijke aangelegenheid betreft. In die situatie kan het bestuursorgaan besluiten het
verzoek niet te behandelen. Dit besluit moet binnen twee weken na ontvangst van het verzoek worden
genomen of onverwijld nadat is gebleken dat de verzoeker kennelijk een ander doel heeft.
Tot slot
Samenvattend wordt voorgesteld te onderzoeken of sprake is van documenten zoals hiervoor genoemd
onder 1. Vervolgens kan een besluit met motivering worden opgesteld met inachtneming van het
voorgaande.

Bijlage:
- Woo-verzoek.

zaaknummer Z/22/422508
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Verzoek openbaarmaking op grond van de Wet open overheid
Gegevens aanvrager Achternaam
Voorletter(s)
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Informatie Omschrijf zo precies mogelijk waarover u informatie wilt ontvangen
(bijvoorbeeld een aangelegenheid) Op 9 maart 2022 heeft SP raadslid Lotte van der
Velden een aantal schriftelijke vragen gesteld m.b.t. Wob-verzoek Z/22/411499, ingediend
door een inwoner van de gemeente Zevenaar. Uit de vraagstelling van SP raadslid van
der Velden blijkt dat zij in haar hoedanigheid van raadslid (privé) informatie ontvangt over
inwoners. Dit is strijdig de AVG. In de inleiding/aanleiding van de schriftelijke vragen van
SP raadslid van der Velden over het Wob-verzoek Z/22/411499 schrijft SP raadslid van
der Velden;
In de besluitenlijst collegevergadering van 22 februari 2022, openbaar na
collegevergadering van 8 maart 2022 staat het onderwerp “Verstrekken gevraagde
informatie Wob-verzoek” “Even later ontvingen wij een bericht dat dit om een raadslid
ging”. Uit de door het college van B&W openbaar gemaakte stukken maak ik als inwoner
niet op dat het betreffende Wob-verzoek door een raadslid zou zijn ingediend. SP raadslid
schrijft dat zij hierover een bericht heeft ontvangen.
Als inwoner van de gemeente Zevenaar ga ik er vanuit dat SP raadslid van der Velden
met “wij hebben een bericht ontvangen”, met “wij” refereert naar het bestuursorgaan de
gemeenteraad van Zevenaar, waar SP raadslid van der Velden werkzaam onder is.
Welk(e) document(en) wilt u ontvangen? Ik verzoek u om openbaarmaking van het door
SP raadslid van der Velden in haar schriftelijk vragen van 9 maart 2022 met onderwerp
Wob verzoek z/22/411499 onder inleiding/aanleiding genoemde “bericht" wat zij en
anderen zouden hebben ontvangen en waaruit volgens SP raadslid van der Velden zou
blijken dat het betreffende Wob-verzoek zou zijn ingediend door een raadslid i.p.v. door
een privé persoon.
Ik verzoek u om openbaarmaking van alle sms- en appberichten, interne notities,
telefoonnotities, gespreksverslagen, e-mailberichten, brieven, social media etc. gestuurd
door SP raadslid van der Velden aan de gemeentelijke organisatie over Wob-verzoek
Z/22/411499 waaronder vallend griffier, gemeenteraad, burgemeester, college van B&W,
wethouders en alle ambtenaren van gemeentelijke organisatie waaronder hoofd
bedrijfsvoering ambtenaar
, gemeentesecretaris, ambtenaar
juiridische afdeling
etc.
Ik verzoek u om openbaarmaking van alle sms- en appberichten, interne notities ,
telefoonnotities, gespreksverslagen, e- mailberichten, brieven, social media etc. gestuurd
door de gemeentelijke organisatie en/of individuele bestuursorganen over Wob-verzoek
Z/22/411499 aan SP raadslid van der Velden, waaronder griffier, gemeenteraad,
zaaknummer Z/22/422508
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burgemeester, college van B&W, wethouders en alle ambtenaren waaronder hoofd
bedrijfsvoering ambtenaar
, gemeentesecretaris, ambtenaar
juridische
afdeling etc.
Over welke periode wilt u de informatie ontvangen? 1 februari 2022 tot en met heden
Hoe wilt u de gegevens ontvangen? Inzien
Opmerkingen: opgave kosten vooraf

zaaknummer Z/22/422508
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1 4b. 220616 Bevestiging aanhouden Woo-verzoek_raad

De heer B.J.J. Sweeren
Westeinde 70
6904AG ZEVENAAR

datum
zaaknummer
onderwerp
contactpersoon

31 mei 2022
Z/22/422508/UIT/22/1101536
Aanhouden Woo-verzoek
I. van Dijk

Beste meneer Sweeren,
Op 23 mei 2022 heeft u een Woo-verzoek ingediend. U vraagt in dit Woo-verzoek om openbaarmaking van
alle door en afkomstig van SP raadslid Van der Velden ontvangen sms- en appberichten, interne notities,
telefoonnotities, gespreksverslagen, e-mailberichten, brieven, social media etc. aan of van de
gemeentelijke organisatie over Wob-verzoek Z/22/411499 waaronder vallend griffier, gemeenteraad,
burgemeester, college van B&W, wethouders en alle ambtenaren van gemeentelijke organisatie
waaronder hoofd bedrijfsvoering, gemeentelijksecretaris en een ambtenaar van de juridische afdeling, etc.
Voor zover dit verzoek ziet op documenten die onder de gemeenteraad zouden berusten heeft het college
dit verzoek voor besluitvorming doorgezonden naar de raad.
Telefonisch contact
Vandaag heeft u telefonisch contact gehad met de afdeling Bedrijfsvoering. U heeft in dat
telefoongesprek aangegeven dat u uw verzoek graag ‘on hold’ wil zetten tot 15 juni a.s. U geeft daarvoor
als reden dat u had gezien dat voor de commissie Middelen aanstaande donderdag het delegatiebesluit
van de Woo-verzoeken van de Raad naar het college op de agenda staat en dat u liever wacht totdat het
delegatiebesluit erdoor is. U heeft in dat gesprek ook aangegeven dat in het geval uw verzoek niet ‘on
hold’ kan worden gezet dat u dan uw verzoek telefonisch intrekt om het verzoek opnieuw in te dienen
nadat het delegatiebesluit is genomen.
Omdat het onderdeel van uw Woo-verzoek dat ziet op documenten van en aan de raad, een raadslid en de
griffier, al door het college was doorgezonden naar de gemeenteraad heb ik vandaag met u telefonisch
contact gehad over uw verzoek. Tijdens dit gesprek heeft u aangegeven dat u wilt dat de behandeling van
uw verzoek wordt opgeschort tot 15 juni 2022. U geeft daarvoor als reden dat er op 15 juni a.s. een nieuw
college is dat een besluit kan nemen op uw Woo-verzoek en nadat de gemeenteraad een delegatiebesluit
heeft genomen. U heeft in ons gesprek ook aangegeven dat u uw verzoek wenst in te trekken als de
behandeling van het verzoek niet wordt opgeschort in afwachting van het delegatiebesluit en de komst
van een nieuw college.
Aanhouden
Middels deze brief bevestig ik u dat de gemeenteraad een besluit op uw Woo-verzoek zal aanhouden in
afwachting van de besluitvorming over het delegeren van de bevoegdheid om een besluit te nemen op

Woo-verzoeken. Als besloten wordt die bevoegdheid te delegeren dan zal de gemeenteraad uw verzoek
terugsturen naar het college. Vanwege uw verzoek en met uw instemming wordt de beslistermijn verlengd
tot 5 juli 2022.
de griffier, namens de gemeenteraad van
Zevenaar

I.M. van Dijk

zaaknummer
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Motie
Motie conform artikel 42van het RvO van de raad van de gemeente Staphorst.
Nummer: Ml43

Betreft: Motie vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

De raad van de gemeente Staphorst, in vergadering bijeen op 14 iuni 2022

constaterende dat:

o
.
o

o

Het kabinet op vrijdag 10 juni 2022 de startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied
heeft gepubliceerd.
Hierin voor de gemeente Staphorst richtinggevende stikstofreductiedoelstellingen zijn
opgenomen van 12, 47,70 en 95 procent voor bepaalde gebieden.
Deze stikstofreductiedoelstellingen eenzijdig gericht zijn op de landbouw, terwijl een
integrale aanpak vereist is waarbij alle sectoren, waaronder industrie, verkeer en

luchtvaart, betrokken worden.
De gemeente Staphorst van onder op de regie voert in een gebiedsproces dat onderdeel
uitmaakt van de Gebiedsgerichte Aanpak Noord West Overijssel.

Overwegende dat:
o De gepresenteerde startnotitie NPLG de constructieve aanpak in de Gebiedsgerichte
Aanpak doorkruist, ondergraaft en het vertrouwen van de betrokken gesprekspartners
ondermijnt.
. De richtinggevende doelstellingen grote, nadelige gevolgen hebben voor het platteland in
de gemeente Staphorst.
. De sociaaleconomische gevolgen van deze startnotitie desastreus zijn voor het
toekomstperspectief van de agrarische sector in de gemeente Staphorst.
. Agrariërs essentieel zijn voor een goed agrarisch natuurbeheer in onze gemeente.

Roept het college op:
o Richting de provincie Overijssel aan te geven dat:
o De doelstellingen uit de startnotit¡e NPLG onaanvaardbare gevolgen betekenen
voor de agrarische sector, aanverwante bedrijven, de natuur en het platteland in
de gemeente Staphorst.
o Het lopende proces met betrekking tot de gebiedsgerichte aanpak en de daarin
gedefinieerde doelen het uitgangspunt moeten zijn voor de stikstofaanpak en dit
proces niet doorkruist moet worden door het Rijk.
o Het daarnaast van groot belang is dat er een integrale aanpak komt waarbij alle
sectoren betrokken worden.
o Deze motie in te dienen bij PS, GS van de provincie Overijssel en de regiegroep GGA

¡

NWO.
Deze motie bij alle gemeenteraden in Nederland kenbaar te maken.

En gaat over

tot de orde van de dag

ChristenUnie

SGP

Gemeentebela

CDA

A. Hokse

Schra

Stemverhouding:
SGP

Voor

6

CU

CDA

GB

5

7

a,

Tegen

Deze mot¡e ¡s
Aangenomen

K

n
n

Verworpen
Overgenomen
lngetrokken

S.M.H. Voortman

er

J.

ten

PvdA

1 6. 220617 Brief Raad van State verzoek informatie termijn verlenging voorlopige voorziening best.plan Holtkamp

1 7. 220617 Brief Raad van State uitspraak beroep best.plan Wegensteunpunt

ECLI

ECLI:NL:RVS:2022:1694

Datum uitspraak

15 juni 2022

Inhoudsindicatie

Bij besluit van 16 december 2020 heeft de
raad van de gemeente Zevenaar het
bestemmingsplan ‘’Wegensteunpunt
Zevenaar’’ vastgesteld. Het plangebied ligt
aan de A12 op de locatie van de voormalige
grenspost Bergh in de gemeente Zevenaar.
Nadat de grenspostfunctie in 1993 is
komen te vervallen, is de locatie gebruikt
als verzorgingsplaats zonder voorzieningen
voor met name vrachtwagens. Het
bestemmingsplan "Wegensteunpunt
Zevenaar" voorziet in de realisering van een
wegensteunpunt met bijbehorende
bebouwing binnen de bestaande
bestemming "Verkeer". Dit wegensteunpunt
dient ter vervanging van het bestaande
wegensteunpunt aan de Nieuwe Steeg in
Zevenaar dat door technische
verouderingen en een gelimiteerde
capaciteit niet langer voldoet. [appellant] is
eigenaar van het perceel [locatie A] dat
grenst aan het plangebied. De woning van
[appellant] op dat perceel ligt 350 m van de
snelweg en 150 m van het te realiseren
wegensteunpunt. [appellant] vreest voor
geluidsoverlast in de nacht.

Volledige tekst
202100953/1/R4.
Datum uitspraak: 15 juni 2022
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK
Uitspraak in het geding tussen:
[appellant], wonend te Beek, gemeente Montferland,
appellant,
en
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de raad van de gemeente Zevenaar,
verweerder.
Procesverloop
Bij besluit van 16 december 2020 heeft de raad het bestemmingsplan ‘’Wegensteunpunt
Zevenaar’’ vastgesteld.
Tegen dit besluit heeft [appellant] beroep ingesteld.
De raad heeft een verweerschrift ingediend.
[appellant] heeft een nader stuk ingediend.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 23 maart 2022, waar [appellant], bijgestaan
door mr. H.A. Pasveer, advocaat te ’s-Hertogenbosch, en Rijkswaterstaat, vertegenwoordigd
door mr. M.D. van Gils, vergezeld door ing. M. Bakker en ing. M. Andel, zijn verschenen. De
raad, vertegenwoordigd door G.J.J. Schut, heeft via een videoverbinding deelgenomen.
Overwegingen
Inleiding
1. Het plangebied ligt aan de A12 op de locatie van de voormalige grenspost Bergh in de
gemeente Zevenaar. Nadat de grenspostfunctie in 1993 is komen te vervallen, is de locatie
gebruikt als verzorgingsplaats zonder voorzieningen voor met name vrachtwagens. Het
bestemmingsplan "Wegensteunpunt Zevenaar" (hierna: het bestemmingsplan) voorziet in de
realisering van een wegensteunpunt met bijbehorende bebouwing binnen de bestaande
bestemming "Verkeer". Dit wegensteunpunt dient ter vervanging van het bestaande
wegensteunpunt aan de Nieuwe Steeg in Zevenaar dat door technische verouderingen en
een gelimiteerde capaciteit niet langer voldoet. Bij winterse weersomstandigheden worden
strooiwagens bij het wegensteunpunt gevuld met strooizout. Deze werkzaamheden vinden
ook ‘s nachts plaats. Daarnaast dient het wegensteunpunt als calamiteitensteunpunt.
[appellant] is eigenaar van het perceel [locatie A] dat grenst aan het plangebied. De woning
van [appellant] op dat perceel ligt 350 m van de snelweg en 150 m van het te realiseren
wegensteunpunt. [appellant] vreest voor geluidsoverlast in de nacht als gevolg van
werkzaamheden bij het wegensteunpunt. Hij wil daarom dat er een geluidswal wordt
geplaatst.
Juridisch kader
2. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet de raad bestemmingen aanwijzen en
regels geven die de raad uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De
raad heeft daarbij beleidsruimte en moet de betrokken belangen afwegen. De Afdeling
oordeelt niet zelf of het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. De
Afdeling beoordeelt aan de hand van de beroepsgronden of het besluit tot vaststelling van
het bestemmingsplan in overeenstemming is met het recht. Daarbij kan aan de orde komen
of de nadelige gevolgen van het plan onevenredig zijn in verhouding tot de met het plan te
dienen doelen.
Referentieniveau en goed woon- en leefklimaat
3. [appellant] betoogt dat de realisering van het wegensteunpunt in strijd is met het
geluidbeleid van de gemeente Zevenaar, omdat de geluidbelasting bij zijn woning als gevolg
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van het wegensteunpunt hoger is dan het referentieniveau. Volgens [appellant] heeft de raad
ten onrechte niet zelf het referentieniveau bij zijn woning of in de richting van die woning
bepaald. Hij stelt dat uit rapporten die ingenieursbureau AV Consulting B.V. (hierna: AV
Consulting) op zijn verzoek heeft opgesteld, blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van het
wegensteunpunt bij zijn woning ruim 39 dB(A) in de nachtperiode bedraagt, terwijl het
referentieniveau maar 35 dB(A) is.
3.1. In paragraaf 8.3.2 van het Gemeentelijk geluidbeleid 2008 Zevenaar (hierna: het
geluidbeleid) staat:
"Deze nota bevat de ambitiewaarden waarmee bij de vergunningverlening en beoordeling van
het geluidsaspect in het kader van de Barim rekening gehouden moet worden. Deze
ambitiewaarden gelden in ieder geval voor nieuw te vestigen bedrijven. Bij uitbreidingen of
wijzigingen van bestaande bedrijven (met een Wm vergunning) moeten de akoestische
gevolgen daarvan in principe ook getoetst worden aan de ambitiewaarden uit de nota. Daarbij
moet echter bedacht worden dat er soms sprake is van een moeilijk aanpasbare feitelijke
situatie, waardoor de mogelijkheden om de uitbreiding of wijziging akoestisch gezien te
optimaliseren, beperkt is. In dergelijke gevallen zou, na een bestuurlijke afweging, afgeweken
kunnen worden van de ambitiewaarde en meer aansluiting kunnen worden gezocht bij de
normstelling uit de vigerende vergunning(en). […]"
In paragraaf 8.3.3 staat:
[…]
"Daarnaast hanteert de gemeente bij bedrijven in het buitengebied de hier onderstaande
uitgangspunten.
[…]
Beleidsuitspraak: voor het buitengebied geldt dat de gemeente aansluiting zoekt bij het
referentieniveau van het omgevingsgeluid. Als het wegverkeerslawaai bepalend is voor het
omgevingslawaai en minus 10 dB hoger is dan de ambitiewaarde van het gebied, geldt het
referentieniveau als bovengrens."
3.2. In de plantoelichting heeft de raad toegelicht dat het plan moet worden getoetst aan het
geluidbeleid. Onder verwijzing naar het onderzoek van Witteveen en Bos van 30 april 2020
heeft de raad zich op het standpunt gesteld dat gezien de ligging direct aan de snelweg met
heersende geluidniveaus van 62 tot 64 dB(A) ten gevolge van wegverkeer de ambitiewaarde
van 35 dB(A) hier niet realistisch is. Volgens de raad wordt wel voldaan aan de bovengrens op
basis van het heersende referentieniveau op grond van de heersende
geluidproductieplafondwaarden van de A12. Daarbij is de raad ervan uitgegaan dat het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als gevolg van het wegensteunpunt ter plaatse van de
woning van [appellant] 39 dB(A) is in de nachtperiode.
3.3. In zijn zienswijze heeft [appellant] onder verwijzing naar het rapport van AV Consulting
van 10 augustus 2020 betoogd dat het akoestisch onderzoek van Wittenveen en Bos van 30
april 2020 onjuist is. Volgens AV Consulting wordt het heersende omgevingsgeluid ter
plaatse van de woning van [appellant] bepaald door het wegverkeer verminderd met 10 dB.
Uitgaande van de verkeersgegevens uit het geluidregister-wegen bedraagt de geluidbelasting
in de nacht 45 dB(A) ter plaatse van de woning, zodat de toetsingswaarde 35 dB(A) bedraagt.
3.4. In zijn reactie op de zienswijze van [appellant] stelt de raad dat het allerminst zeker is dat
het referentieniveau, berekend door het equivalente geluidniveau van het wegverkeer te
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verminderen met 10 dB(A), hoger zal zijn dan het omgevingsgeluid (hierna: L95). Gezien de
afstand tot de A12 van ongeveer 350 m, verwacht de raad dat het verkeerslawaai weinig
fluctueert en daardoor een vrij constant karakter heeft. Hierdoor zal het L95 dichtbij de
gemiddelde waarde liggen, waardoor deze bepalend is voor het referentieniveau van het
omgevingsgeluid. Gezien de Lden van 54 dB vanwege de snelweg is volgens de raad een
waarde van 50 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau een goed uitgangspunt
om een goed woon- en leefklimaat te garanderen.
3.5. Witteveen en Bos heeft als reactie op de zienswijze van [appellant] en het rapport van
AV Consulting van 10 augustus 2020 een nadere notitie van 16 december 2020 opgesteld.
Volgens die notitie is er geen rapportage beschikbaar van de metingen van AV Consulting,
zodat de uitvoering niet te controleren is. Uit de metingen zou blijken dat het L95 in de
nachtperiode een waarde van 35 dB(A) heeft (geluidsklasse 0: redelijk rustig). De A12 leidt tot
een gemiddeld niveau van 46 dB(A). Het L95 tijdens de metingen is dus blijkbaar 11 dB(A)
lager dan het gemiddelde niveau. Voor een vrij constante geluidsbron als een rijksweg is dit
opmerkelijk. Wellicht was tijdens de metingen vanwege COVID-19 de verkeersintensiteit
lager dan normaal, omdat EU landen ‘op oranje' staan, aldus de notitie.
In de notitie staat daarnaast dat voor een goed woon- en leefklimaat uitgegaan kan worden
van het referentieniveau van het omgevingsgeluid. In het rapport van 30 april 2020 wordt
voor de nachtperiode een geluidsniveau (op de betreffende woning) van 39 dB(A) berekend.
Dit is eveneens geluidklasse 0: redelijke rustig (voor industrielawaai) conform het
geluidbeleid, aldus de notitie.
3.6. Op verzoek van [appellant] heeft AV Consulting een nieuw akoestisch rapport van 6
januari 2021 opgesteld. Volgens AV Consulting blijkt uit het door haar gedane onderzoek dat
het gemeten referentieniveau van het omgevingsgeluid hoger ligt dan de berekende
geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai verminderd met 10 dB, zodat voor de
normstelling uitgegaan moet worden van het gemeten referentieniveau van het
omgevingsgeluid (de L95-niveaus). Het referentieniveau, gebaseerd op L95, is bij de woning
van [appellant] in de nachtperiode 36 dB(A) op een beoordelingshoogte van 5,0 m. Op de
begane grond is het referentieniveau in de nachtperiode 35 dB(A). Deze waarden dienen
volgens AV Consulting als uitgangspunt te worden genomen voor de geluidsvoorschriften ter
plaatse van de woning.
3.7. In een notitie van 24 februari 2021 reageert Witteveen en Bos op het nieuwe rapport van
AV Consulting. Volgens Witteveen en Bos zijn de gedane metingen niet representatief voor
de situatie ter plaatse, omdat de gevelcorrectie niet goed is uitgevoerd, de meting heeft
plaatsgevonden op een onjuiste gevel en de verkeersintensiteiten in de meetperiode van 1
december 2020 tot en met 12 december 2020 25% lager waren dan gemiddeld op het
betreffende wegvak. Witteveen en Bos concludeert dat het gepresenteerde referentieniveau
door AV Consulting verhoogd moet worden met 3,3 tot 4,3 dB(A), zodat het referentieniveau
bij de woning van [appellant] niet gemiddeld 36,2 dB(A) maar ongeveer 40 dB(A) bedraagt.
3.8. In het rapport van AV Consulting van 2 maart 2021 reageert zij op het verweerschrift van
de raad en de notitie van Witteveen en Bos van 24 februari 2020. Volgens AV Consulting
moet het referentieniveau van het omgevingsgeluid conform de Handreiking Industrielawaai
en Vergunningverlening en de Richtlijnen voor karakterisering en meting van het
omgevingsgeluid, IL-HR-15-01 bepaald worden daar waar hinder kan worden ondervonden en
heeft zij dat met haar metingen gedaan. Zij heeft toegelicht waarom een correctie voor
gevelreflectie van 3 dB gerechtvaardigd is. Wat de lagere verkeersintensiteiten betreft heeft
AV Consulting erop gewezen dat die waarschijnlijk veroorzaakt worden door de Coronacrisis
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en dat niet met zekerheid te stellen is dat de verkeerintensiteit zich in de toekomst weer zal
herstellen tot 100% (de oorspronkelijke verkeersintensiteit). Het is mogelijk dat de
verkeersintensiteit laag zal blijven, omdat ook na de Coronacrisis veel mensen thuis zullen
blijven werken.
3.9. Uit de hiervoor genoemde stukken blijkt dat de raad wisselende standpunten ingenomen
heeft omtrent de te hanteren berekenwijze van het referentieniveau. In eerste instantie heeft
de raad zich op het standpunt gesteld dat moet worden gekeken naar het geluidniveau van
het wegverkeer verminderd met 10 dB, maar later heeft de raad zich op het standpunt
gesteld dat moet worden gekeken naar het referentieniveau, gebaseerd op L95. De raad
heeft echter zelf geen onderzoek uitgevoerd naar het L95 ter hoogte van het perceel van
[appellant]. De raad heeft alleen, aan de hand van notities van Witteveen en Bos, gereageerd
op het onderzoek van AV Consulting naar het L95. Gelet hierop oordeelt de Afdeling dat het
besluit in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)
onvoldoende zorgvuldig is voorbereid.
Het betoog slaagt.
Conclusie
4. In wat [appellant] heeft aangevoerd ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het
bestreden besluit is genomen in strijd met artikel 3:2 van de Awb. Het beroep is daarom
gegrond en het bestreden besluit moet worden vernietigd. Gelet op de aard van het gebrek
in het bestreden besluit komt de Afdeling niet toe aan een bespreking van de overige
beroepsgronden van [appellant].
4.1. De raad zal alsnog zelf een onderzoek moeten laten doen naar het L95. Daarbij merkt de
Afdeling op dat [appellant] het wegensteunpunt niet wil tegenhouden. [appellant] wil dat
geluidreducerende maatregelen worden genomen. Aan de hand van het nieuwe
geluidonderzoek zal de raad moeten bezien of dergelijke maatregelen, zoals een geluidwal,
moeten worden genomen.
Proceskosten
5. De raad moet de proceskosten van [appellant] vergoeden.
Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I. verklaart het beroep van [appellant] gegrond;
II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Zevenaar van 16 december 2020 tot
vaststelling van het bestemmingsplan "Wegensteunpunt Zevenaar";
III. veroordeelt de raad van de gemeente Zevenaar tot vergoeding van bij [appellant] in
verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van €
1518,00, geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;
IV. gelast dat de raad van de gemeente Zevenaar aan [appellant] het door hem voor de
behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 181,00 vergoedt.
Aldus vastgesteld door mr. H.C.P. Venema, lid van de enkelvoudige kamer, in
tegenwoordigheid van mr. J.A.A. van Roessel, griffier.
w.g. Venema
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lid van de enkelvoudige kamer
w.g. Van Roessel
griffier
Uitgesproken in het openbaar op 15 juni 2022
457-993
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1 9. 220621 Brief VNG Gelderland aanbieding rapport toekomstbestendige Gelderse Veren 2022

Van: Secretariaat VNG Gelderland <secretariaat@vnggelderland.nl>
Verzonden: vrijdag 17 juni 2022 15:28
Onderwerp: Brief aanbieding rapport toekomstbestendige Gelderse Veren 2022

In de bijlage(n) van deze mail zijn potentiele bedreigingen verwijderd.
Klik hier als u de originele bijlage(n) toch nodig heeft (een verklaring is vereist).

LS,
Hierbij graag het verzoek om de bijgevoegde brief en het rapport toekomstbestendige
Gelderse Veren 2022, met uw college en raad te delen.
Met vriendelijke groet,

Secretariaat bureau VNG Gelderland
06 42 227 227
secretariaat@vnggelderland.nl

Secretariaat:
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
026-669 01 96

VNG Gelderland
Postbus 1
6658 ZG Beneden-Leeuwen

VNG Gelderland
Vereniging van Gelderse Gemeenten

T 026 - 669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
www.vnggelderland.nl

Aan de colleges van B&W van de Gelderse gemeenten
Beneden Leeuwen, 15 juni 2022
Betreft: aanbieding rapport toekomstbestendige Gelderse Veren 2022

Geacht college,
VNG Gelderland is mede-eigenaar van het Gelderse Verenfonds. De bodem van dit fonds komt
in zicht. Daarnaast heeft de andere eigenaar -provincie Gelderland- besloten uit te treden uit het
bestuur van het Verenfonds.
VNG Gelderland heeft daarna -met instemming van de Gelderse gemeenten- besloten tot
onderzoek naar een toekomstige situatie en de rol van de overheid daarbij. Via VNG Gelderland
heeft u daaraan bijgedragen. Ook Regio Rivierenland en Uit®waarde hebben hieraan met inzet
van medewerkers en geld bijgedragen.
Het rapport is gereed gekomen en wij bieden u dat hierbij aan.
Inmiddels is met de oevergemeenten in Gelderland overlegd over een gezamenlijke aanpak
vanuit de overheden. In dat overleg onderschreven de aanwezige oevergemeenten die insteek,
hen wordt gevraagd dat te bevestigen en in de komende maanden zal dat worden uitgewerkt
voor verdere besluitvorming. Ook provincie Gelderland zal in dit traject participeren.
Trekker van dit proces is de heer Jan Wijnia, oud-wethouder en oud-gemeentesecretaris.
Uiteraard krijgen de exploitanten en hun brancheorganisaties ruimte voor invulling van hun
vterantwoordelijkheid hierbij.
Met urïëhdelijke groet namens VNG Gelderland,

Perrw5Ms$en<
Secretaris; penningmeester

Bijlage: To ïkomstbestendige Gelderse Veren 2022

Onderzoek
Toekomstbestendige
Gelderse veren 2022

Opdrachtgever: VNG Gelderland
Rob Joosten Advies BV
mei 2022
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Woord vooraf
Voor u ligt de uitkomst van een onderzoek door Rob Joosten Advies BV naar de toekomst
van de Gelderse Veren. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van VNG Gelderland met
ondersteuning van Regio Rivierenland en een bijdrage van Uiterwaarde.
Gelderland is een provincie met veel diversiteit in het landschap. Naast zandvlaktes en
uitgestrekte bossen, zijn er grote gebieden met veeteelt of akkerbouw. Door de provincie
stromen grote rivieren als Waal, Rijn, IJssel, Maas en een aantal kleinere rivieren en beken.
Dat geeft de provincie een natuurlijke pracht en maakt de provincie aantrekkelijk om er te
wonen, te werken of te recreëren.
Tegelijk levert dat ook barrières op. Vooral rivieren moeten -letterlijk- overbrugd worden en
wanneer de brug te ver is, zijn er veerponten. Tussen veerponten en Gelderland bestaat
een oude band.
Maar wie betaalt de veerman en kan deze daarmee uit? Er zijn veerponten in soorten en
maten. Sommige varen het hele jaar door en kunnen alle reizigers bedienen van
(vracht)auto tot fiets en voetganger. Anderen varen een deel van het jaar en zijn vaak
gericht op recreatie en toerisme. Een oversteek met een pont is soms noodzaak om van A
naar B te komen, maar kan ook een leuk onderdeel zijn van een mooie fietstrip of
wandeltocht.
In het begin van de jaren negentig zijn de verantwoordelijkheden van de overheid voor de
veren overgeheveld van rijk naar decentrale overheden. Na een langdurig traject werd met
de Wet Herverdeling Wegenbeheer (WHW) begin jaren negentig het beheer van de wegen
herverdeeld en voor een deel gedecentraliseerd naar provincies en gemeenten. Daarbij ging
het om ongeveer een miljard gulden waarvan het rijk 40 miljoen zou krijgen, gezamenlijke
provincies 595 miljoen, gemeenten en waterschappen 380 miljoen gulden.
In die overheveling gingen veerponten mee als onderdeel van het mobiliteitsnetwerk.
Om die verantwoordelijkheid invulling te geven hebben provincie Gelderland en de Gelderse
gemeenten (via VNG Gelderland) een Verenfonds in het leven geroepen en daar de
uitkering uit de WHW (elk 8 miljoen gulden) in ondergebracht (totaal € 7,3 miljoen). Het
doel was het leveren van een bijdrage aan een doelmatige instandhouding van overzetveren
in Gelderland. Vanuit de opbrengsten van het fonds zouden tekorten in veerexploitaties
aangevuld kunnen worden.
Dat ging goed zolang de rente voldoende was om de tekorten te dekken, en in 2006 is er
een aanvulling van Rijkszijde geweest. Provincie Gelderland heeft die storting toen
verdubbeld tot € 8 miljoen.
Daarmee leek het fonds zo stevig gevuld dat in 2011 de jaarlijkse storting vanuit recreatie
en toerisme (€ 160.000) door de provincie werd afgebouwd en verlaagd tot een jaarlijkse
bijdrage van € 16.000, die per 2022 beëindigd is.
Eind 2018 hebben de Gelderse staten in een motie GS van Gelderland gevraagd om
onderzoek:
• naar de kosten per reiziger, toekomstig reizigerspotentieel en de
verduurzamingsopgave van de veer- en vaarverbindingen in breder perspectief,
inclusief nieuwe verbindingen en concepten zoals de watertaxi/bus en
• naar veer- en vaarverbindingen en een visie te ontwikkelen op duurzame,
betrouwbare, financieel gezonde en innovatieve voorzieningen voor in de toekomst.
Die motie heeft geleid tot een rapportage ‘Onderzoek naar veren in Gelderland’ van
Twijnstra&Gudde. Op basis daarvan heeft GS vanuit de omgevingsvisie Gaaf Gelderland de
raakvlakken van de provincie met veren bezien. In de weging daarvan heeft GS de staten
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voorgesteld geen beleidsmatige of financiële rol te kiezen richting de veren en de exploitatie
te laten bij commerciële partijen en gemeenten. De staten van Gelderland hebben daar in
september 2020 steun aan gegeven; de vraag naar maatwerk en enkele opties bleven
daarbij ter nadere uitwerking over.
Daarmee werd het bestuur van VNG Gelderland na 25 jaar samen optrekken geconfronteerd
met een afbouw van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van provincie en VNG Gelderland
voor het fonds, tegen de achtergrond van een uitputting van het fonds in de voorliggende
jaren.
Wat te doen? Wat is nodig om te komen tot een visie op een vitaal bestel aan veerponten
en welke rol heeft de overheid bij de instandhouding van veren, wanneer de exploitatie
tekortschiet. Welke scenario’s zijn dan in beeld voor een gezonde en verantwoorde
beoordeling. De Gelderse gemeenten hebben via VNG Gelderland middelen voor het
onderzoek beschikbaar gesteld, naast een bijdrage van Regio Rivierenland en van
Uiterwaarde.
VNG Gelderland vindt draagvlak onder exploitanten en van overheden van belang om tot
een keuze te komen. Het traject van totstandkoming van dit rapport toonde dat èn de
veranderde rol van de provincie èn de uitputting van het fonds bij veel overheden en
exploitanten niet bekend waren.
Er is een proces van bezinning op gang gekomen, dat door het bijna lege fonds onder druk
tot keuzes moet leiden. Daarmee wordt een beroep gedaan op exploitanten en hun
brancheorganisaties en op de (gemeentelijke) overheden om positie te kiezen. Het is nu
‘alle hens aan dek’, de tijd dringt.
In het vervolg op dit onderzoek zullen exploitanten en gemeenten ieder voor zich en samen
de schouders moeten zetten onder het vorm geven van een gezond verenbestel, waarbij
eventuele bijdragen van de overheid gericht zijn op gezamenlijk afgesproken resultaten
binnen een doelmatige bedrijfsvoering.
Daarmee vormt dit rapport een basis voor verdere inzet van veerexploitanten en van de
overheid.
VNG Gelderland
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Managementsamenvatting
Inleiding
In Gelderland is door provincie en gemeenten in de afgelopen decennia een uniek
Verenfonds ingezet om veren financieel te ondersteunen. Dit omdat veerdiensten, waar een
brug ontbreekt of deze ver weg ligt, passagiers en voertuigen over een rivier of kanaal
vervoeren. Ze verbinden en verlengen daarmee wegen en fietspaden en spelen zo een
belangrijke rol binnen de mobiliteit van Gelderland. Helaas verkeren diverse Gelderse
veerdiensten financieel gezien in zwaar weer omdat de inkomsten niet tegen de uitgaven
opwegen. Gedurende enkele decennia konden gemeenten een beroep op het Gelders
Verenfonds doen voor financiële ondersteuning van niet-renderende veren. Het einde van
deze ondersteuning lijkt in zicht, want het Gelders Verenfonds raakt uitgeput rond 2024.
Het voortbestaan van dit Verenfonds is allerminst zeker, omdat het provinciaal bestuur in
2021 heeft besloten geen rol voor zich te zien met betrekking tot de veren, behoudens, tot
op heden nog niet gedefinieerd, maatwerk. De Provincie Gelderland is van oordeel dat veren
slechts lokaal relevant zijn en dat oevergemeenten verantwoordelijk zijn voor de veren. In
beginsel zijn de gemeenten over enige jaren dus alleen aan zet, samen met de
exploitanten. Het is echter de vraag of zij in staat zijn (en willen/kunnen zijn) om deze
(financiële) verantwoordelijkheid voor hun rekening te nemen.

Het belang van de Gelderse veren
Om een adequate discussie te voeren over het al dan niet financieel ondersteunen van de
veren is gestart met een algemene analyse van de veerdiensten in Gelderland en hun
belang. Duidelijk is dat de belangen van de veren bijna alle facetten van ons dagelijks leven
raken en veel verder reiken dan op het eerste gezicht door de provincie Gelderland wordt
aangenomen. De kwalitatieve waarde van deze belangen voor bijvoorbeeld ons sociale
leven, het toerisme, het milieu of onze (cultuur)historie zijn groot maar echter moeilijk te
becijferen. Het economisch belang van de veren is als enige belang (beter) kwantificeerbaar
en dat geeft een indicatie aan welke waarde omvang we moeten denken bij de Gelderse
veren.
De waarde van het economisch belang van de overzettingen op utilitaire Gelderse veren
bedraagt op basis van een grove doorrekening van kengetallen uit 2016 indicatief € 92
miljoen per jaar. Samen met de waarde van de overzettingen door de betaalde recreatieve
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Gelderse veren en de bestedingen van recreatieve veergebruikers op bijvoorbeeld
horecaterrassen kan een jaarlijkse waarde van € 100 miljoen worden verondersteld.

Het Gelders Verenfonds
Het fonds van de Stichting Gelderse Veren voorziet in incidentele en vooral structurele
jaarlijkse bijdragen in de exploitatietekorten van ongeveer de helft van alle Gelderse veren.
De gemeenten zijn aanvrager van de subsidie. Het zijn met name particuliere veren die, via
een oevergemeente, een beroep doen op subsidie van het verenfonds. De autoveren die
een beroep doen op het fonds genereren gezamenlijk een exploitatieverlies van circa € 1,0
miljoen jaarlijks. De fiets- voetveren realiseren jaarlijks een exploitatietekort van circa een
€ 0,5 miljoen, derhalve samen circa € 1,5 miljoen. Hiervan wordt ongeveer een derde deel
door de gemeenten gedragen en komt ca. één miljoen uit het fonds. De jaarlijkse tekorten
zijn min of meer structureel en lopen bij de autoveren jaarlijks op. Bij de fiets- voetveren
stijgt het totaal aan uitkeringen niet echt en slechts een enkel veer springt eruit met een
flinke stijging.
Tegenover het totaal aan uitkeringen van het verenfonds dat 80% van het exploitatietekort
dekt staat 20% aan ongedekt exploitatietekort voor gemeenten. In 2019 pasten de
gemeenten voor autoveren in totaal ongeveer € 200.000, -- bij in de tekorten. Bij de voetfietsveren was dit op basis van een 35% bijdrage van het verenfonds ongeveer
€ 350.000,--, 65% van het exploitatietekort. In het geval het twee Gelderse
oevergemeenten betreft kan het tekort door twee gemeenten gezamenlijk opgevangen
worden. Bij interprovinciale veren ontvangt de Gelderse gemeente 50% van de bijdrage.
Van de exploitanten wordt geen bijdrage verwacht. In prikkels vanuit het fonds naar
gemeenten en exploitanten om de uitputting van het fonds af te remmen of te voorkomen voor zover dit mogelijk is- voorziet het fonds nauwelijks.
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Visie ondernemers en gemeenten
De provincie Gelderland is de provincie in Nederland met de meeste veren binnen haar
grenzen: er varen 22 utilitaire veren en 26 toeristische veren (2021). Deze 48 veren worden
geëxploiteerd door 27 ondernemers; diverse ondernemers exploiteren meerdere veren.
Soms zijn gemeenten zelf exploitant van een veer. Het aantal Gelderse gemeenten dat een
veer binnen haar grenzen heeft bedraagt 32. In het kader van het onderzoek zijn in 2021
interviews gehouden met ondernemers en gemeenten. Voorafgaand aan de gesprekken is
aan alle partijen een vragenlijst (zie bijlage) toegezonden met het verzoek deze vooraf
ingevuld te retourneren.
Uit de gesprekken met de ondernemers en de gemeenten blijkt dat over veel onderwerpen
hetzelfde wordt gedacht. De belangrijkste zaken staan hieronder.
Algemeen
• Voor zowel ondernemers als voor gemeenten geldt dat niet iedereen het rapport van
Twijnstra & Gudde kent en niet iedereen de ernst van de (financiële) problematiek
beseft.
• Zowel ondernemers als gemeenten lijken redelijk overvallen door de snelheid waarmee
na 30 jaar een abrupte einde van het fonds in zicht komt.
• Men is van mening dat het fonds (of op zijn minst een fonds met gewijzigde
doelstellingen) zou moeten blijven bestaan maar een betere werking zou moeten
kennen. Spoedige actie is nodig, beter laat dan nooit.
Het Gelders verenfonds
• Zowel gemeenten als ondernemers zijn voorstander van het structureel of incidenteel
ondersteunen van veerexploitaties en willen het fonds niet afschaffen. Het dient dan wel
exploitanten meer te prikkelen door een andere werking op basis van overeengekomen
en vastgelegde voorwaarden, bijvoorbeeld op basis van een verbeterplan.
• Het fonds kan ingezet worden voor maatwerk zoals verduurzaming of andere specifieke
belangen. Met andere woorden een verenfonds voor “maatwerk op divers gebied”.
De problematiek bij de veren
• De ondernemers geven aan dat het vanwege de kosten voor exploitanten steeds
moeilijker wordt om zelfstandig het hoofd boven water te houden.
• De samenwerking binnen de verenbranche is niet optimaal en de belangenbehartiging is
niet professioneel.
Duurzaamheid
● Een ondersteunend fonds dient een rol te hebben op het gebied van duurzaamheid; de
meeste gemeenten hebben nog niet nagedacht over de verduurzaming van veerponten.
Tarieven
● Ondernemers zijn erg voorzichtig met tariefsverhogingen vanwege de
concurrentiegevoeligheid en mogelijke gevolgen voor de omzet. De tariefstelling lijkt
deels een gevoelskwestie; gezamenlijk optrekken (overleg en onderzoek) daarin is lastig
maar wel noodzakelijk.
● Een prijsverhoging voor toeristen en recreanten lijkt voor de meeste gemeenten geen
probleem mits de scholieren en inwoners (enigszins) ontzien worden met rittenkaarten
en abonnementen.
● Tariefsverhogingen moeten in de ogen van beide partijen gefaseerd en goed
gecommuniceerd over het hoe en het waarom ingevoerd worden.
Beleid
● Een probleem is dat de veren met verschillende provinciale en gemeentelijke
beleidsvelden te maken hebben en vrijwel altijd met ambtenaren die geen expertise
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●

hebben op verengebied. Veren worden vanuit de overhead niet integraal maar sectoraal
bekeken.
Veren zijn een varende brug maar vaste bruggen zijn gratis. De OV-status wordt met
getemperd enthousiasme bekeken want verplicht aanbesteden is niet goed mogelijk en
minder gewenst; maar een vorm van landelijke ondersteuning is welkom.

Routestructuren e.d.
● De veren zijn onderdeel van het toeristische knooppunten netwerk voor fietsers en
wandelaars en erg belangrijk voor de rivierbeleving. Zonder uitzondering benoemen niet
alleen de ondernemers maar ook alle gemeenten met nadruk de grote belangen voor het
toerisme en de recreatie. Zij op de lokale, bovenlokale en regionale gevolgen van het
eventueel stoppen van exploitaties.
Samenvattend is het standpunt van partijen: het verenfonds in Gelderland niet afschaffen
maar anders inrichten, gericht op een betere werking: het dient veerondernemers en
gemeenten veel meer dan nu te prikkelen om een renderende exploitatie te realiseren.
Voorts zou een inzet van het fonds voor het verduurzamen van de schepen of voor andere
specifieke belangen door “maatwerk op divers gebied” mogelijk moeten zijn.
Duurzame veervoorzieningen
Zonder verdere maatregelen staan verliesgevende veren en de gemeenten, waar deze
veren varen, er vanaf 2024 alleen voor. Het is op voorhand niet aan te geven wat er precies
gaat gebeuren en met welke veren. De veren die gebruik maken van het Verenfonds
kampen met een gebrek aan evenwicht tussen inkomsten en uitgaven waar blijkbaar
meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen. Met het verenfonds achter de hand was dit
voor deze ondernemers tot op heden slechts een “relatief klein probleem”; sterker nog, het
is in veel gevallen een marginaal onderwerp van discussie. Het fonds is er immers niet op
gericht exploitatietekorten en/of subsidies te verkleinen met als doel een lagere onttrekking
uit het fonds. Er was toch geld genoeg tot 2012. Vanaf dat moment stopten de aanvullende
stortingen door de provincie Gelderland; er zette een periode van rentedaling in. Hoewel de
uitputting van het fonds voor zover bekend en in de loop der tijd in diverse gremia aan de
orde is geweest, heeft dit nimmer geleid tot werkelijke actie en/of verbeterende
maatregelen. Bijvoorbeeld door het aanpassen van de voorwaarden van het Gelders
verenfonds, een betere controle of het realiseren van extra stortingen in het fonds. Met het
fondseinde in zicht realiseren alle partijen zich nu dat er huiswerk op dit gebied te doen
valt. Maar de resterende tijd is beperkt.
Op basis van het voorgaande zijn twee scenario’s te benoemen die de ondersteuning van de
exploitaties van veren als uitgangspunt hebben.
Scenario 1. Het verenfonds houdt op te bestaan, de provincie voorziet in (nog
niet gedefinieerd) beperkt maatwerk
Het verenfonds eindigt in de loop van 2024, mogelijk gevolgd door maatwerk subsidies
vanuit de Provincie Gelderland.
Het fonds kan in 2024 de laatste uitkering verrichten over het boekjaar 2023, waarna het
fonds uitgeput is. De gevolgen voor de exploitaties van veren en de bereidheid van
gemeenten voor ondersteuning zijn niet exact te voorspellen. Zonder hogere bijdragen van
de gemeenten zullen enkele gemeentelijke of particuliere veren stoppen of failliet gaan. De
maximaal benodigde aanvullende bijdrage, naast de € 500.000,-- die de gemeenten nu
betalen (autoveren 20%, fiets- voetveren 65 %), bedraagt bij een ongewijzigde structuur
van het fonds ca. € 1.000.000,--, gelijk aan de huidige jaarlijkse ondersteuning.
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Scenario 2. Het gezamenlijk ontwikkelen van een adequaat arrangement
(instrument) ter ondersteuning van veren
Om in de toekomst een gezonde en stabiele verenbranche in Gelderland te realiseren is het
noodzakelijk in een gefaseerde gezamenlijke aanpak binnen enkele jaren adequate
oplossingen te creëren voor de huidige problematiek.
Bij een keuze voor dit scenario is het noodzakelijk de ondersteuning vanuit het Verenfonds
met enkele jaren te verlengen na 2023, maar aangepast en gericht op een adequate en
lagere onttrekking. Gezamenlijk met de Provincie Gelderland zal gezocht moeten worden
naar mogelijkheden het fonds voor die overgangsperiode financieel aan te vullen.
Voor het einde van de overgangsperiode moet een gezamenlijk instrument voor en door de
gemeenten zijn ontwikkeld voor de structurele ondersteuning van veren die zonder steun
niet overleven.
Bij dit scenario is het noodzaak dat exploitanten, gemeenten, provincie(s),
belangenorganisaties en eventueel de centrale overheid participeren in de route naar een
gezonde en stabiele veerbranche.
Conclusies
1. Het maatschappelijk en economisch belang van de veren, in het algemeen en voor de
provincie Gelderland, is groot en alle betrokken partijen dienen dit te onderkennen; een
grove becijfering geeft aan dat de waarde van de overzettingen in Gelderland jaarlijks de
€ 100 miljoen beloopt. Een tijdelijke (of naar later wellicht blijkt een structurele)
ondersteuning voor de veren, die momenteel niet goed op eigen benen kunnen staan, is
noodzakelijk.
2. Het Gelders Verenfonds is over de afgelopen decennia een uniek instrument gebleken om
exploitaties van veerponten te ondersteunen. Door het gemak en de vanzelfsprekendheid
waarmee aanvragen werden gehonoreerd is echter niet zuinig met het fonds
omgesprongen. Dit heeft ertoe geleid, in combinatie met een gebrek aan vulling, dat sneller
dan nodig uitputting heeft plaatsgevonden. Met een strakkere sturing op voorwaarden en
uitgaven was het fonds veel langer in stand gebleven. Het is echter nog niet te laat om het
tij te keren.
3. Ondernemers en gemeenten onderkennen gezamenlijk dat een adequate ondersteuning
van de veren belangrijk is en zijn bereid de handen ineen te steken gericht op het
verkleinen van exploitatietekorten en het vergroten van inkomsten. Het is daarbij wenselijk
dat dit gebeurt in een door alle betrokken partijen onderkende verantwoordelijkheid
(ondernemers, gemeenten, provincie en eventueel het Rijk). Het uiteindelijke doel is een
financieel gezonde en duurzame instandhouding van veerexploitaties in Gelderland te
bereiken, maar daar waar nodig financieel te ondersteunen.
4. Om in de toekomst een gezonde en stabiele veerbranche in Gelderland te realiseren is
het noodzakelijk in een gefaseerde gezamenlijke aanpak hier binnen enkele jaren naar toe
te werken. Gezamenlijk onderschrijven exploitanten en gemeenten het (voorkeur) scenario
waarbij gezamenlijk een adequaat arrangement (instrument) ter ondersteuning van veren
wordt ontwikkeld. Het is daarbij nodig om het Verenfonds met enkele jaren te verlengen na
2023, maar aangepast en gericht op een adequate en lagere onttrekking. Gezamenlijk met
de Provincie Gelderland zal gezocht moeten worden naar mogelijkheden het fonds voor die
overgangsperiode financieel aan te vullen.
5. Voor het einde van de overgangsperiode moet een gezamenlijk instrument voor en door
de gemeenten zijn ontwikkeld voor de structurele ondersteuning van veren die zonder steun
niet overleven.
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Aanbevelingen
Er zijn, zoals hiervoor beschreven, twee scenario’s denkbaar voor de toekomst van de
Gelderse veren.
Ten eerste: de ondersteuning vanuit het fonds stopt in 2024 waarna, behoudens maatwerk
vanuit provincie, de gemeenten zelf volledig aan zet zijn voor de ondersteuning van de
veren;
Ten tweede: het gezamenlijk ontwikkelen van een adequaat arrangement (instrument) ter
ondersteuning van veren. Bij een keuze voor dit scenario is het noodzakelijk de
ondersteuning vanuit het Verenfonds met enkele jaren te verlengen na 2023, maar
aangepast en gericht op een adequate en lagere onttrekking. Ondernemers en gemeenten
kunnen exploitaties en veren in deze periode gezamenlijk saneren. Door een combinatie van
een lager exploitatietekort en -bijdrage en meer andere inkomsten en bijdragen ontstaat zo
een betere basis voor een nieuw ondersteuningsinstrument.
Op basis van dit onderzoek heeft het tweede scenario de voorkeur en worden de volgende
aanbevelingen gedaan:
1. Gemeenten gaan spoedig met de veerexploitanten in overleg om gezamenlijk te
inventariseren welke korte- en lange termijn exploitatieverbeteringen mogelijk zijn; op basis
van de rekening 2021 wordt in 2022 een verbeterplan opgesteld, gericht op een uiteindelijk
sluitende exploitatie.
2. De brancheorganisaties LVP en VEEON worden door de VNG Gelderland benaderd om
mee te denken en gezamenlijk branche brede oplossingen voor de geschetste problematiek
aan te dragen, en (zo mogelijk vanuit een verbeterde en meer professionele branche
vertegenwoordiging) overleg met provincie(s) en Rijk aan te gaan over de ondersteuning
van de veren;
3. VNG Gelderland gaat met de oevergemeenten en met de Provincie Gelderland in overleg
over de haalbaarheid van een tijdelijke financiële ondersteuning ten behoeve van de
voortzetting van het Verenfonds tot tenminste 2028. Dit als voorloper van een zelf te
ontwikkelen gemeentelijk ondersteuningsinstrument voor veren;
4. VNG Gelderland en oevergemeenten gaan met het bestuur van het Gelders Verenfonds in
overleg om de doelstellingen en voorwaarden voor het Verenfonds voor de komende
(interim) jaren aan te scherpen;
5. VNG Gelderland verzoekt de Provincie Gelderland met voorstellen te komen voor
maatwerk en een instrumentarium voor de ondersteuning van utilitaire en recreatieve veren
voor (utilitaire en recreatieve) fietsers;
6. VNG Gelderland en de oevergemeenten starten op korte termijn een politieke lobby
gericht op Provinciale staten en de Tweede Kamerfracties om het probleem van de afbouw
van de exploitatieondersteuning van veren in Gelderland onder de aandacht te brengen.
Naast de problematiek in de provincie Gelderland kan een opschaling naar een landelijk
niveau worden voorgestaan.

Sturingsinstrumenten:
•
•
•
•
•
•

Verbeterplannen 2022
Inzet branche verenigingen
Overleg VNG-Provincie-RIJK
Fondsvoorwaarden aanscherpen
Utilitaire en recreatieve fietsers
Start politieke lobby PS en 2e Kamer
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1.Het onderzoek
1.1 Inleiding
In Gelderland is door provincie en gemeenten in de afgelopen decennia een uniek
Verenfonds ingezet om veren financieel te ondersteunen. Dit omdat veerdiensten, waar een
brug ontbreekt of deze ver weg ligt, passagiers en voertuigen over een rivier of kanaal
vervoeren. Ze verbinden en verlengen daarmee wegen en fietspaden en spelen zo een
belangrijke rol binnen de mobiliteit van Gelderland. Helaas verkeren Gelderse veerdiensten
financieel gezien in zwaar weer omdat de inkomsten niet tegen de uitgaven opwegen.
Gedurende enkele decennia konden gemeenten een beroep op het Gelders Verenfonds doen
voor financiële ondersteuning van niet-renderende veren. Helaas lijkt het einde van deze
ondersteuning in zicht, want het Gelders Verenfonds raakt uitgeput rond 2024. Het
voortbestaan van dit Verenfonds is allerminst zeker, omdat het provinciaal bestuur in 2021
heeft besloten geen rol voor zich te zien met betrekking tot de veren, behoudens maatwerk.
De Provincie Gelderland is van oordeel dat veren lokaal relevant zijn en dat
oevergemeenten verantwoordelijk zijn voor de veren. In beginsel zijn de gemeenten over
enige jaren dus alleen aan zet, samen met de exploitanten. Het is echter de vraag of zij in
staat zijn (en willen/kunnen zijn) om deze (financiële) verantwoordelijkheid voor hun
rekening te nemen.
Indien dit niet het geval is heeft dat hoogstwaarschijnlijk vrij snel tot gevolg dat een aantal
veren in de financiële problemen komt. Ook de Coronapandemie sinds maart 2020 leidde
onverwacht tot minder reisbewegingen en lagere omzetten bij diverse veerexploitanten. Het
staken van veerexploitaties is daardoor denkbeeldig en dat brengt consequenties met zich
mee. De bereikbaarheid van bepaalde gebieden en onderwijs- of medische instellingen
kunnen hiervan nadelige gevolgen ondervinden. Dat geldt evenzeer voor veerdiensten die
deel uit maken van een fietsknooppuntennetwerk of onderdeel zijn van wandelroutes.
Dit onderzoek probeert een antwoord te geven op de vraag hoe partijen kunnen
voorsorteren op het naderende einde van het Verenfonds. Belangrijk daarbij is de visie van
ondernemers en gemeenten voor het antwoord op de vraag hoe in Gelderland toch een
toekomstbestendig netwerk van veren in stand kan blijven en wat zij als mogelijke
oplossing zien.

1.2 Onderzoeksopzet en leeswijzer
De door de opdrachtgever aangegeven deelvragen als doelstelling voor het onderzoek
luidden als volgt:
•
•
•
•

wat is het belang van de veren in Gelderland?;
analyseer de huidige overheidsondersteuning via het Gelders verenfonds;
welke mogelijke scenario’s zijn denkbaar voor (overheids)ondersteuning in Gelderland?;
formuleer een voorstel op hoofdlijnen met ingrediënten, uit te werken door
opdrachtgever/overheid/ondernemers.

Om een adequate discussie te voeren over het al dan niet financieel ondersteunen van de
veren is gestart met een algemene analyse van de veerdiensten in Gelderland. Het
onderzoek heeft zo goed als mogelijk de omvang van het belang van de Gelderse utilitaire
en recreatieve veren in beeld gebracht in hoofdstuk 2.
Het Gelders Verenfonds bestaat ongeveer 25 jaar en heeft een groot aantal jaarlijkse
uitkeringen aan gemeenten verricht. De wijze van ondersteuning door het Verenfonds wordt
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in hoofdstuk 3 geanalyseerd. Dit op basis van beschikbare gegevens van het verenfonds
over welke veren (veer/type/gemeente/particulier/bedrag) vanaf 2010 is uitgekeerd.
Bekeken is of de voorschriften vanuit het fonds in de loop der jaren zijn gewijzigd en hoe
het is gegaan met de inkomsten van het fonds. Verder is de wijze van beoordelen van de
subsidieaanvragen bezien en zijn algemene conclusies getrokken.
In hoofdstuk 4 wordt verslag gedaan van de gesprekken met ondernemers,
belangengroepen en gemeenten. Daartoe heeft een gespreksronde plaatsgevonden onder
de helft van de betrokken ondernemers en gemeenten. Voorafgaand aan de gesprekken is
een vragenlijst toegezonden met het verzoek deze ingevuld te retourneren. Met deze
informatie in de hand zijn de gesprekken gevoerd. Er zijn geen gebruikers van veren
bevraagd en er worden geen uitspraken over individuele veren gedaan.
Op basis van literatuurstudie, de gesprekken en een analyse van de geïnventariseerde
gegevens zijn eerst bevindingen en daarna oplossingsrichtingen geformuleerd. Deze
oplossingsrichtingen zijn vervolgens getoetst. Dit door een presentatie en discussie in twee
bijeenkomsten: een bijeenkomst voor ondernemers en gemeenten (ambtelijk) en een
bijeenkomst voor bestuurders van gemeenten.
In hoofdstuk 5 wordt het resultaat van het onderzoek gepresenteerd hoe te komen tot een
duurzame veervoorziening, gedragen door ondernemers en gemeenten.
Hoofdstuk 6 sluit samenvattend af met conclusies en aanbevelingen.
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2. Het belang van de Gelderse
veren
2.1 Inleiding
Veerdiensten hebben het transporteren van passagiers en voertuigen als doel en spelen
daarmee een belangrijke rol binnen de mobiliteit van onze waterrijke maatschappij. Die rol
is breder dan transport alleen. Het ontsluiten van gebieden en de beleving van recreatie en
toerisme bijvoorbeeld zou er anders uitzien zonder veerdiensten. En wat te denken van een
deel van de schoolgaande jeugd dat bij gebrek aan een veer dagelijks tientallen kilometers
zou moeten omfietsen. De rol die veerdiensten daarmee in ons waterrijke land en in ons
leven spelen is aanzienlijk, maar de omvang van die rol is nauwelijks bekend.
Duidelijk is dat veren zowel een immateriële als een materiële opbrengst hebben. De
becijfering van deze opbrengsten is niet eenvoudig. In het verleden zijn in Nederland
diverse onderzoeken verricht naar de rol en het belang van veerdiensten. Uit een onderzoek
van M.A. Oostinjen (Hoe ver is de overkant, M.A. Oostinjen, 2004) bleek dat de
veerdiensten in Nederland zowel vanuit maatschappelijk als economisch oogpunt een
onmisbare rol vervullen. In opdracht van het Landelijk Veren Platform (LVP) is in 2010 een
studie naar deze rol uitgevoerd als update op het onderzoek van Oostinjen (De verdiensten
van veerdiensten, H.F.A. den Hartogh, 2010). Mark Hoekstra heeft met zijn rapportage uit
2017 (Wel-varend, Mark Hoekstra, 2017) andermaal een update van beide eerdergenoemde
onderzoeken uitgebracht, ditmaal ook met betrokkenheid van de Vereniging van Eigenaren
en Exploitanten van Overzetveren in Nederland (VEEON).
In de literatuur is verder weinig of geen (recent) onderzoek te vinden dat landelijk of per
provincie concreet het economisch belang van veerdiensten duidt. Het onderzoek van
Hoekstra is niet opgesplitst in provincies, maar gaat over de veren in heel Nederland.
Veerdiensten zijn qua aantal niet gelijk verspreid over Nederland, er zijn
concentratiegebieden. De provincie Gelderland heeft de meeste veren binnen haar grenzen
varen waarvan 23 stuks interprovinciaal varen. Volgens het meest recente Onderzoek naar
veren in Gelderland in opdracht van de Provincie Gelderland (Onderzoek naar veren in
Gelderland, Twijnstra Gudde, 2020) zijn dat een kleine vijftig veren. Dat is maar liefst een
zesde deel van de circa 300 (zoetwater) veren die volgens Hoekstra in heel Nederland
varen.
In dit hoofdstuk wordt beknopt beschreven wat het belang van de veerdiensten in
Gelderland is. Dit maatschappelijk belang van veerdiensten strekt zich uit over meerdere
beleidsvelden:
-

sociale aspecten;
verkeerskundige aspecten;
milieueffecten;
recreatie en toerisme;
cultuurhistorie- en educatie;
landschap en ecologie;
economie

De meeste belangen zijn kwalitatief van aard en kunnen lastig in kwantitatieve waarden
uitgedrukt worden. Hoekstra heeft zich in zijn onderzoek met name op het economisch
belang van veerdiensten gericht en heeft met een bepaalde methodiek een kwantitatieve
waarde van het belang van alle Nederlandse veren berekend. Het valt buiten de reikwijdte
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van dit onderzoek om met eenzelfde methodiek het economisch belang van de veerdiensten
in Gelderland in beeld te brengen. Daarom is op basis van zijn uitkomsten een beperkte
doorrekening naar Gelderland gemaakt op basis van het aantal veren. Hoewel dit een grove
methode is, dient het theoretische rekenvoorbeeld alleen om gevoel te krijgen van de
omvang van de toegevoegde waarde van de Gelderse veren. Het op deze wijze in beeld
brengen van het belang van de veren is dan ook geen doel op zich. Het dient als
achtergrondinformatie voor de partijen die bij de besluitvorming over de toekomstige
ontwikkelingen met betrekking tot de veerdiensten in Gelderland betrokken zijn.

2.2 Het maatschappelijk belang van de veren
Het maatschappelijk belang van veerdiensten kan worden benaderd vanuit diverse
invalshoeken. Hieronder volgt een korte opsomming van deze invalshoeken op kwalitatieve
basis, die overigens vaak onderling samenhangen.
Sociaal
Het sociale aspect van een veerverbinding is heel divers, maar in een waterrijk land als
Nederland van groot belang. Met name de gebied ontsluitende functie van veren moet niet
worden onderschat.
Elk individu in Nederland is voor allerlei activiteiten en intermenselijke contacten in meer of
mindere mate afhankelijk van laagdrempelig en betrouwbaar vervoer. De toegang tot
vervoer bepaalt mede het gevoel van welzijn van mensen en is een belangrijke
levensbehoefte.
Voor bepaalde regio’s in het Gelders rivierengebied zijn veren en veerdiensten noodzakelijk
voor de leefbaarheid en om een sociaal isolement van een streek te voorkomen. Dit is met
name aan de orde als meerdere rivieren, in feite geografische barrières, in een gebied
aanwezig zijn. Het sociaal belang van vervoer over water neemt sterk toe als de
(omrijd)afstand tot een alternatief (brug) groter wordt. Welke alternatieven zijn er dan voor
het bereiken van aanpalende gebieden en welke inspanningen (grote afstanden) moeten
daarvoor gedaan worden. Uit de literatuur blijkt dat de mate van bereikbaarheid van
familie/vrienden, medische en culturele faciliteiten, scholen en overige publieke
voorzieningen van grote invloed is op het welzijn van individuen.
Verkeerskundig
Veerdiensten zijn een openbare schakel in de bereikbaarheid van dorpen en regio’s, maar
vallen niet onder het openbaar vervoer hoewel ze hetzelfde doen. Veren zijn
(netwerk)verbindingen tussen 2 of meer oevergemeenten daar waar vaste
oeververbindingen zoals bruggen ontbreken of op verre afstand liggen. De meeste
veerponten varen op de grote rivieren die onderdeel van de rijkswateren zijn. Veren zijn
van belang voor de bereikbaarheid van regio’s en in veel gevallen een belangrijk onderdeel
van de lokale en regionale infrastructuur. Afgezien daarvan zijn veerdiensten
verkeerskundig van belang bij het eerdergenoemde sociale aspect (bereikbaarheid,
gebiedsontsluiting, etc.) en bij verkeersveiligheid (minder kilometers, minder benodigde
ruimte voor wegen). De elektrische fiets is in de laatste jaren een stevige opmars begonnen
en vormt een toenemend alternatief voor auto, motor en bromfiets.
Milieu
De milieueffecten van veerdiensten bestaan uit directe en indirecte effecten.
Directe milieueffecten zijn emissiebeperking en het reduceren van geluidhinder bij het
verminderen c.q. voorkomen van vervoersbewegingen (omrijdkilometers). Bij indirecte
milieueffecten spreken we over duurzaamheid (energieverbruik), verminderen van het
broeikaseffect en gezondheidsaspecten (minder gezondheidsklachten door minder
wegverkeer). Steeds meer veren maken denken na over de mogelijkheden van emissieloze
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voortstuwing door te werken met zonnepanelen en/of accu’s. Veerdiensten dragen in
algemene zin dus bij aan duurzame mobiliteit.
Recreatie en toerisme
Het recreatieve belang van veerdiensten staat buiten elke discussie. In een maatschappij
met toenemende mobiliteit, een ruimere vrije tijdbesteding en alsmaar groeiend toerisme,
zijn veren een belangrijke factor. Veerdiensten zijn een onmisbare schakel in toeristische
netwerken (auto-, fiets- en wandelroutes) en worden in gebieden met rivieren door
gebruikers hoog gewaardeerd. Voor velen zijn veren een “attractie” op zich ook omdat ze de
mogelijkheid tot rivierbeleving bieden.
De Provincie Gelderland streeft er naar dat 35% van de verplaatsingen in 2030 per fiets
plaatsvindt. In 2016 was het aandeel fietsverplaatsingen nog 27%. De ontwikkeling van
fietsen in plaats van reizen met de auto heeft een positief effect op de omgeving en de
reiziger zelf. Denk hierbij aan de bereikbaarheid en de leefbaarheid en het klimaat in/van de
omgeving, terwijl fietsen een positieve invloed heeft op de gezondheid en vitaliteit van de
reiziger. De provincie stimuleert het fietsen -met name over afstanden tot 15km- door te
investeren in een kwalitatief goed fietsnetwerk, met brede en veilige fietspaden. Daarbij
zoekt Gelderland de samenwerking op met gemeenten die wegbeheerder zijn van een
traject in het hoofdfietsnetwerk. Door het realiseren van een kwalitatief goede fietsroutes
naar scholen, werklocaties en HUB’s moeten mensen ‘verleid’ worden om vaker met de fiets
te reizen. Veren zijn hier onlosmakelijk aan verbonden.
Cultuurhistorie en educatie
Vanuit de historie zijn veren onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse waterrijke
cultuur. Al op vroege schilderijen werden rivieren met veerbootjes afgebeeld. In
woordenboeken wordt de betekenis van het latijnse ponto omschreven als Gallisch
transportvaartuig, drijvende brug, ponton.
De rivieroverzettingen waren, toen er nog geen gemotoriseerd verkeer aanwezig was en
weinig bruggen aanwezig waren, van veel groter belang dan tegenwoordig. Er kunnen niet
overal bruggen worden gebouwd of onbeperkt wegen worden aangelegd in de schaarse
ruimte van ons land. Het mobiliteitsvraagstuk in Nederland is dan ook het onderwerp van
studie in vele opleidingen en cursussen op Nederlandse onderwijsinstellingen. Mogelijke
bereikbaarheidsvraagstukken zijn een veelvoorkomend onderwerp in zowel sociale als
technische wetenschappen. Het (personen)vervoer over water is daarbij altijd een apart,
vaak ondergewaardeerd onderwerp.
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Afbeelding: De veerpont Culemborg II rond de jaren zestig (foto veerdienst Culemborg)
Landschap en ecologie
In het kleine waterrijke Nederland zijn beeldbepalende elementen van belang bij de
typologie van het landschap. Bij rivieren, kanalen en overige waterlopen zijn de oevers, de
dijken en de kunstwerken (bruggen en dergelijke) beeldbepalende elementen. Maar ook
molens en (veer)boten behoren onlosmakelijk bij dit beeld. Daarbij beperken veerdiensten
het ruimtebeslag door de fysieke infrastructuur die nodig zou zijn als alle verkeer over
wegen zou moeten worden geleid. Dit heeft onmiskenbaar invloed op het landschap, de
leefomgeving van bewoners en de ecologische waarde van een gebied.
Economie
Het economisch belang van veren is als enige belang beter kwantificeerbaar. Het directe
economisch belang bestaat volgens Mark Hoekstra uit het aantal overzettingen, de omzet
die veerdiensten realiseren en het aantal personen/fte’s dat er werkt.

2.3 De waarde van de overzettingen
Er worden twee soorten veerdiensten onderscheiden, utilitaire veren en recreatieve veren.
Een veerdienst die reizigers overzet met als reismotief werk, school, familie- of
winkelbezoek, kan worden getypeerd als een utilitaire veerdienst. De overige veren zetten
reizigers over met een recreatief motief.
Utilitaire veren
Utilitaire veerdiensten zijn het gehele jaar in de vaart en de autoveren vormen vaak een
schakel in de logistieke afwikkeling van bedrijven. Uit het onderzoek van Hoekstra uit 2016
blijkt dat het totaal aantal Nederlandse autoveren 50 stuks bedraagt. Volgens de rapportage
van Twijnstra en Gudde (bijlage 4; Overzicht en locatie veren) varen in Gelderland op basis
van de dienstregeling ongeveer 22 utilitaire veren het hele jaar door. Dit zijn voornamelijk
autoveren. Het is wellicht overbodig om te vermelden, maar autoveren zetten niet alleen
(vracht)auto’s over, maar ook aanzienlijke aantallen fietsers en voetgangers met
uiteenlopende reismotieven.
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Als we een aantal cijfers dat Hoekstra heeft verzameld over de utilitaire zoete veren in
Nederland op vergelijkbare wijze voor Gelderland invullen resulteert dat in de volgende
tabel:

Autoveren
Fiets/
voetvr

Aantal
zoete
utilitaire
veren
Nederl.
2016

Over
zett.
in ml.
Nederl.
2016

Omzet
in ml.
Nederl.
2016

Fte
NL

Aantal
utilitaire
veren

Over
zett.
Mlj

50

22,92

23,2

20

2,33

2,6

Fte
Geld.

Gelderland

Omzet
ml
Geld.
2020

Gelderland

293

18

7,3

7,4

94

65

4

0,7

0,8

21

2020

2020

Totaal
70
25,25
25,8
358
22
8
8
115
Tabel: directe economisch belang betaalde utilitaire zoete veren Nederland en Gelderland
Gelderland beschikt over 22 utilitaire veren en dat is nationaal gezien ongeveer zowel een
derde deel van het totale aantal utilitaire veren als van het nationale aantal autoveren. Dit
is gebruikt als basis om de tabel verder in te vullen met de cijfers over Nederland uit 2016
als basis. Hierbij zijn de zo verkregen afgeronde rekenkundige resultaten cursief
aangegeven.
Waar mogelijk zijn deze cijfers ter controle vergeleken met gegevens uit de jaarrekeningen
van veerdiensten, verstrekt aan de Stichting Veren Gelderland (Verenfonds), met de
resultaten van antwoorden van veerexploitanten en gemeenten op de schriftelijke vragen en
met de inhoud van de interviews met exploitanten en betrokken partijen.
Hoekstra brengt de economische effecten van de overzettingen in beeld met de
Economische Impact Studie methode. Hiermee wordt berekend met welk gemiddeld
bedrag/waarde een gebruiker gecompenseerd dient te worden voor de extra reistijd (tijd is
geld) en de extra reiskosten bij het wegvallen van de veerdienst. Dit bedrag per gebruiker
wordt vermenigvuldigd met het totaal aantal overzettingen.
Hoekstra gebruikt in zijn onderzoek 17,3 km als gemiddeld aantal omrijdkilometers voor het
omrijden met de auto/fiets/openbaar vervoer. De berekende waarde aan extra reistijd
(€ 4,38) en reiskosten (€ 3,97) bedraagt in totaal € 8,35 gemiddeld per gebruiker per keer.
Dit bedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met het totaal aantal overzettingen per jaar.
Dit is in de onderstaande van Hoekstra overgenomen tabel weergegeven.

Tabel: waarde berekening veerdiensten Nederland uitgesplitst naar reiskosten en reistijd
(Hoekstra, 2016)
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Hoekstra telt bij de betaalde utilitaire veren -die samen bijna 25 miljoen passagiers
overzetten- ook de gratis veren (zonder overzettarief) op, die goed zijn voor ruim 18,5
miljoen passagiers. In Gelderland vaart slechts een enkel gratis veer.
Op basis van ruim 43 miljoen overzettingen in Nederland per jaar komt Hoekstra uit op een
totale waarde berekening van ruim € 364 miljoen. Kijken we alleen naar de betaalde
utilitaire veren dan ligt de waarde berekening op basis van 25 miljoen overzettingen op
afgerond € 209 miljoen.
We passen de methode om de waarde te berekenen met kengetallen vrij toe op het aantal
overzettingen per jaar in Gelderland. Daar komt op basis van afgerond 8 miljoen Gelderse
overzettingen met utilitaire veren een waarde uit van € 67 miljoen. In de motie van
Provinciale Staten uit 2018 wordt overigens een getal van 9,6 miljoen overzettingen
genoemd. Het rapport van Twijnstra&Gudde geeft geen totaal aantal overzettingen aan.
In de overzettingen van de utilitaire autoveren zit een groot deel aan auto overzettingen.
Daarvan wordt alleen de auto geteld en niet het aantal inzittenden omdat dit in de prijs van
een autokaartje zit verdisconteerd. Als we spreken over een geschat aandeel van 40%
auto’s dan spreken we al gauw over ruim drie miljoen extra overzettingen. Daarmee ligt het
totaal aantal overzettingen met utilitaire veren in Gelderland eerder rond de 11 miljoen. De
waarde van deze overzettingen bedraagt dan afgerond circa € 92 miljoen.
Recreatieve veren
In Nederland varen ca. honderd recreatieve fiets/voetveren en twaalf voetveren. Volgens
Hoekstra zetten de nationale recreatieve veerdiensten in 2016 afgerond 2,2 miljoen
passagiers over met een eigen omzet van € 4 miljoen. Deze overzettingen gebeuren naast
de recreatieve overzettingen op utilitaire veren. Hoekstra rekent met de waarde die de
recreatieve gebruiker maximaal bereid is te betalen voor een overtocht. Deze in vergelijking
met de utilitaire veren aanmerkelijk lagere waarde wordt verminderd met de kosten van
een overtocht en vervolgens vermenigvuldigd met het totaal aantal overzettingen per jaar.
Dit totale waarde van de overzettingen van deze recreatieve veren in Nederland is volgens
Hoekstra gelijk aan € 32,1 miljoen per jaar. In Gelderland varen met 26 stuks betaalde
recreatieve veren ongeveer een vijfde van het nationale aantal recreatieve veren. Dat
betekent dat de waarde van de recreatieve overzettingen voor Gelderland geschat een
vijfde van dat bedrag bedraagt, dus ongeveer € 6,4 miljoen.
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2.Vervoerskundig belang: twee voorbeelden
Naast de financiële gevolgen voor exploitanten en gemeenten raakt het stoppen van een
veer de belangen van de passagiers. Om dit enigszins in beeld te brengen zijn als voorbeeld
van twee veren de vervoerskundige aspecten in beeld gebracht. Hiervoor zijn uit de twee
categorieën veren de twee veren gekozen die de grootste aanspraak maken op een bijdrage
uit het verenfonds; het fiets-voetveer Tiel-Wamel in de gemeente Tiel en het autoveer
Brakel-Herwijnen in de gemeente Zaltbommel.
Infographic van het veer Tiel-wamel

Voor Tiel en omstreken is
het veer Tiel-Wamel zeer
belangrijk. Tiel is een
winkelstad met een
regionaal verzorgende
functie. Met de wekelijkse
warenmarkt en meer dan
200 winkels en
horecabedrijven trekt Tiel
het hele jaar bezoekers
uit de omstreken. In de
zomermaanden is Tiel het
podium van enkele grote
evenementen zoals
Appelpop en het
Fruitcorso. Het regionale
ziekenhuis Rivierenland,
de bedrijventerreinen
waaronder Medel (270
hectare), hebben voor
hun bereikbaarheid veel
baat bij het Tielse
voet/fietsveer Pomona en
dat blijkt uit de forse
aantallen overzettingen.
Het is de enige fiets- (en
P&R-) verbinding voor
scholieren van de
regionale
scholengemeenschap
RSG-Lingecollege. Dit
geldt ook voor tal van
andere onderwijs-,
maatschappelijke en
culturele voorzieningen in
Tiel en voor het Land van
Maas en Waal.
Recreatief/toeristisch
gezien is het veer zeer
belangrijk om fiets- en
wandelroutes met elkaar
te verbinden en voor een
rondje dijken langs de
Waal.
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Regionaal: afgezien van een recreatieve veerverbinding ter hoogte van Varik is dit voor
fietsers en voetgangers de enige oeververbinding over de Waal tussen Echteld en
Zaltbommel (omrijdkilometers circa 1,1 miljoen per jaar). Bovendien leidt het opheffen van
deze veerverbinding naar verwachting tot verlies van scholieren en bezoekers van andere
maatschappelijke instellingen met een regionale functie, zoals de culturele instellingen en
de zorginstellingen in Tiel.
Infographic van het autoveer Brakel-Herwijnen

Voor het Gelders gebied
tussen de A27 en de A2,
een groot deel van de
Bommelerwaard, is het
veer Brakel-Herwijnen in
de gemeente Zaltbommel
voor de noordzuidverbinding van groot
belang. Het veer is onder
“normale”
omstandigheden van
bovenlokaal tot regionaal
belang en behartigt,
indien er files staan op de
rijkswegen, een landelijke
functie. Dit veer verzorgt
dagelijks ca. 60 vaarten
met, op jaarbasis,
gemiddeld ca. 450.000
tot 500.000
overzettingen, waarvan:
Woon-werkverkeer:40%
Woonschoolverkeer: 20%
Winkelfamiliebezoek:20%
Toeristisch gebruik: 20 %
De omrijdkilometers, in
het geval dit veer weg
zou vallen, bedragen voor
alle verkeer minimaal
17,3 km, enkele reis; in
totaal ruim 8,3 miljoen
kilometers per jaar. Voor
het autoverkeer bedraagt
de omrijdtijd ongeveer 20
minuten. Daarnaast is,
als dit veer zou komen te
vervallen, min of meer
sprake van een sociaal
isolement van een deel
van de Bommelerwaard.
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2.5 Samenvattend
In dit hoofdstuk zijn de belangen van de veren in het algemeen en voor Gelderland kort
aangegeven. Deze zijn enorm en reiken veel verder dan op het eerste gezicht wordt
aangenomen. Ze raken aan bijna alle facetten van ons dagelijks leven. Helaas is de
kwalitatieve waarde van deze belangen voor bijvoorbeeld ons sociale leven, het toerisme,
het milieu of onze (cultuur)historie moeilijk te becijferen. Het economisch belang van de
veren is als enige belang (beter) kwantificeerbaar en dat geeft een indicatie aan welke
waarde omvang we moeten denken bij de Gelderse veren
Ter indicatie van het aantal overzettingen van de veren kunnen we stellen dat de utilitaire
Gelderse veren afgerond 8 miljoen overzettingen realiseren en de recreatieve Gelderse
veren 0,45 miljoen overzettingen, samen afgerond 8.5 miljoenoverzettingen. Inclusief het
aantal inzittenden van personenauto’s ligt het aantal overzettingen in Gelderland jaarlijks
eerder richting de 11 miljoen. De prijs van een overzetting van een personenauto is
namelijk inclusief inzittenden en dat zijn er gemiddeld twee per auto.
De waarde van het economisch belang van de overzettingen op utilitaire Gelderse veren
bedraagt op basis van een grove doorrekening van kengetallen uit 2016 indicatief € 92
miljoen. Samen met de waarde van de overzettingen door de betaalde recreatieve Gelderse
veren kunnen we denken aan een indicatief bedrag van € 98 miljoen. Bij dit bedrag dienen
de bestedingen opgeteld te worden die (fietsende) recreanten doen bij het gebruik van
recreatieve veren aan horeca en winkels in de buurt van de route naar de veerdienst. Menig
veerhuis bloeit met de komst van het goede weer en daarmee van de fietsende toeristen
jaarlijks op. Datzelfde geldt voor horecaterrassen die een flink graantje meepikken van de
fietsende toerist die daar dorstig tijdens een rondje dijken neerstrijkt. Nationaal gezien
komt Hoekstra daarvoor op een bedrag van € 12 miljoen. Dit betekent voor Gelderland,
waar ongeveer een vijfde van het nationale aantal betaalde recreatieve veren vaart, nog
eens een geschat bedrag van € 2,4 miljoen extra.
In totaal bedraagt de economische waarde van de overzettingen in Gelderland, geschat op
basis van kengetallen, daarmee rond de € 100 miljoen per jaar. Dit bedrag kan gezien
worden als een becijfering van de materiële opbrengsten van de veren. De immateriële
opbrengsten zijn in dit hoofdstuk wel aangeduid maar het is bijna onmogelijk deze te
becijferen. Waarschijnlijk zijn zij veel groter dan de materiele opbrengsten.
Tenslotte. In Nederland zijn naar schatting van Hoekstra een kleine 600 FTE in dienst bij de
utilitaire veren en er zijn ruim 840 vrijwilligers bij de recreatieve veren actief. Omgerekend
naar aantal veren betekent dit dat in Gelderland afgerond naar schatting ongeveer 150 FTE
werkzaam zijn bij de utilitaire veren en 180 vrijwilligers bij de recreatieve Gelderse veren.
Alleen al de Recreatiemaatschappij Uitwaarde biedt aan ruim 150 vrijwilligers werk op hun
tien toeristische veren. Ook dit kan zowel als een materiële als een immateriële opbrengst
worden beschouwd.
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3. Het Gelders verenfonds
3.1 Inleiding
Een gesprek over de toekomst van de Gelderse veren kan niet plaatsvinden zonder de wijze
van ondersteuning door het verenfonds van de Stichting Veren Gelderland te kennen. In
1995 is de Stichting Veren Gelderland opgericht en het doel is in de statuten in artikel 2
letterlijk omschreven als:

Het verenfonds in Gelderland bestaat ruim 25 jaar en heeft in die periode een groot aantal
(jaarlijkse) uitkeringen aan gemeenten verricht. De statuten, een modellenboek en het
subsidiereglement vormen de basis voor de activiteiten van de stichting die door de
achtereenvolgende besturen zijn ontplooid.
Het modellenboek (laatste herziening 2010) kent de volgende bijlagen als voorgeschreven
stukken voor een subsidieaanvraag van een gemeente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Checklist bij een ‘Verzoek om een bijdrage’;
Model exploitatierekening met toelichting;
Model exploitatiebegroting met toelichting;
Modelberekening van de personeelsformatie;
Model ‘kleine aanvraag’ fiets-/voetveer;
Accountantsverklaring of samenstellingsverklaring.

3.2 Toetsing subsidieaanvragen
De procedure voor een aanvraag is sinds de start in 1995 ongewijzigd gebleven. De
veerexploitant dient bij de desbetreffende Gelderse oevergemeente(n) voor 1 mei een
exploitatierekening met subsidieaanvraag over het afgelopen jaar in. De oevergemeente
beoordeelt de subsidieaanvraag en bepaalt de bijdrage aan de exploitant binnen 6 weken na
ontvangst van de aanvraag. Jaarlijks verstrekt de oevergemeente de minimumadviesprijzen voor de tarieven, en ook bepaalde financiële uitgangspunten voor het
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opstellen van de exploitatiebegroting en de exploitatierekening aan de veerexploitant. Dit
zijn richtlijnen uit het modellenboek.
Het is de oevergemeente die in eerste instantie de regie heeft en een toets doet op de
stukken. Vervolgens wordt door Burgemeester en Wethouders van die gemeente een
schriftelijk verzoek gedaan voor een bijdrage aan het bestuur van de Stichting Veren
Gelderland.
Bij de Stichting Veren Gelderland vindt een toets plaats waarbij de stichting de aanvraag
formeel beoordeelt of deze compleet is en passend binnen de systematiek van het
modellenboek van het Verenfonds. Procesmatig en inhoudelijk wordt de toetsing beoordeeld
aan de hand van de criteria uit het modellenboek. Ambtelijk wordt dit gedaan door
medewerkers van de provincie Gelderland. De provincie factureert voor deze ambtelijke
diensten jaarlijks een bedrag (€ 19.000 in 2020) aan het verenfonds. Zij verzorgt de
administratieve afwikkeling van de subsidieverlening, de financiële administratie en de
verslaglegging. De controle is procesmatig en financieel en is veelal identiek aan wat de
gemeenten doen. Als de aanvraag klopt, wordt ambtelijk tot uitkering besloten.
Verantwoording aan het bestuur vindt plaats in de jaarrekening. Het bestuur vergadert
tweemaal per jaar en stelt dan de begroting en de jaarrekening vast.

3.3 Analyse uitgaven en inkomsten
verenfonds
De uitgaven
Voor de autoveren is over de afgelopen tien jaar volgens de jaarverslagen op deze wijze
jaarlijks gemiddeld ruim € 700.000,-- aan gemeenten uitgekeerd als bijdrage in het
exploitatietekort voor zeven autoveren. In totaal voor tien jaar dus € 7.000.000,--.
De hoogte van de subsidie vanuit het verenfonds is gebaseerd op een percentage van het
vastgestelde jaarlijks exploitatietekort van een veer:
Autoveer
Voet- en fietsveer

80 % subsidie
35 % subsidie

De gemeente(n) staat dus voor 20 respectievelijk 65% van het exploitatietekort aan de lat.
Als een veer interprovinciaal vaart dan bedraagt de subsidie maximaal de helft van
bovengenoemde percentages. Sommige net Gelderse oevergemeenten dragen vrijwillig voor
een deel bij in het tekort, maar niet alle. Bij verschillende oevergemeenten in provincie
Gelderland krijgt elke gemeente de helft. Het verenfonds subsidieert alleen het
exploitatietekort van de veren. Investeringen worden niet gesubsidieerd. Echter rente en
afschrijving op investeringen (20 tot 40 jaar) maken expliciet onderdeel uit van het
exploitatietekort van veren. Investeringen worden dus indirect toch gesubsidieerd.
In het overzicht op de volgende pagina staan de uitkeringen uit het verenfonds over de
periode 2010 tot 2020 aan gemeenten voor de autoveren op een rij; het gaat om 8
uitkeringen aan gemeenten ten behoeve van 7 veren. De gemeenten Wageningen en
Neder-Betuwe krijgen elk een gelijk bedrag voor hetzelfde veer.
Uit de tweede kolom blijkt dat in de meeste gevallen (zesmaal) de ondersteuning bedoeld is
voor een particulier veer. In slechts twee gevallen worden gemeentelijke veren
ondersteund, beide in de gemeente Zaltbommel. De hoogte van het totaal aan uitkeringen
loopt langzaam op van ruim vijf ton in 2010 naar ruim acht ton in 2020. Het zijn met name
de uitkeringen voor de veren Brakel-Herwijnen (investering in verduurzaming van het veer
Brakel in 2010) en Dieren-Olburgen (nieuwbouw) die voor deze stijging zorgen.

23

Bron: Stichting Verenfonds Gelderland

24

532672

20.482
25.160
54.153
54.153
311.062
67.662

2010

596774

18.207
45.724
54.358
54.358
367.456
56.671

2011

655451

17.742
48.050
67.191
67.191
398.924
56.353

2012

Gorssel - Wilp
Tiel-Wamel
Millingen aan de Rijn
Gendt - Millingen
Hattem/'t Kleine Veer
Drielse voetveer
Varik-Heerewaarden
Rheden-Rhederlaag
Druten-Dodewaard
Batenburg-Demen
Nunspeet-Biddinghuizen
Ermelo-Zeewolde
Beuningen-Slijk Ewijk
Ravenstein-Niftrik
Rhenen-Lienden
Renkum - Heteren
Heerewaarden - Lith
Zaltbommel Waterbus Brakel Loevestein
Liniepont
totaal

Exploitatie per jaar:

part/gem
part
gem
part
part
gem
part
part
part
part
part
part
part
part
part
part
part
part
part
part

3.574 geen aanvr
8.750
8.750
3.320
3.325
2.800
geen aanvr
13.461
13.461

177248

7.147
8.750
2.975
geen aanvr

182164

7.147
8.750
2.975
2.800

161458

11.041
8.750
2.975
2.800

185156

9.292
8.750
2.975

184520

190730

181600

184267

7.000
7.720
6.048
2.578
7.000

162861,28

8.750
3.319
3.000
13.461
5.005
29.683

13461
4315,5
43871
3.325
185897,07

8.750
3.325

5.765
5.197
5.088
24.230
7.000
7.815
5.927
2.625

8.667
21.546
7.000
7.815
6.048
2.625

8.890
24.006
7.000
7.465
5.460
2.555

7.252
20.178
7.000
7.465
5.460
2.555

7.473
27.983
6.580
13.696
5.460
2.555

6.368
21.614
6.580
11.786
5.460
2.555

7.481
18.733
6.878
13.463
5.103
2.665
550
7.347
8.750
2.975

6.327
14.965
5.922
11.898
4.974
2.665
1.677
17.856

6.136
2.555

38.707
41.032

2019
35.151
43.604

2018

32.993
63.239

2017

812864,8

22.386
67.034
59.739
59.738
435.467
151.527
16.974

2019

14.202
87.254

2016

814548

18.617
64.248
58.842
58.842
384.790
178.767
24.769
25.673

2018

22.565
85.351

2015

676363

8.722
56.172
58.352
58.352
357.892
100.000
13.841
23.032

2017

22.360
67.516

2014

649515

19.794
57.562
57.710
57.710
364.848
54.090
12.223
25.578

2016

23.819
72.024

2013

812774,4

19.612
66.740
58.008
58.008
456.466
103.066
26.299
24.575

2015

22.847
86.293

2012

712018

19.354
66.284
57.144
57.144
362.922
109.906
17.043
22.221

2014

22.330
94.455

2011

712258

19.265
52.202
61.108
61.108
394.387
71.788
24.125
28.275

2013

21.981
93.335

2010

Fiets- en voetveren, bijdragen aan gemeenten 35%

totaal

Zaltbommel - Nederhemert
Zaltbommel - Aalst Veen
Wageningen - Opheusden
Neder-Betuwe- Opheusden
Zaltbommel - Brakel Herwijnen
Dieren - Olburgen
Alem-Maren Kessel
Maasbommel-Megen

part/gem
part
gem
part
part
gem
part
part
part

Autoveren, bijdragen aan gemeenten 80%

Exploitatie per jaar:

0

2020

0

2020

Daarnaast zijn er de fiets- en voetveren. In het overzicht hiervoor staan de uitkeringen uit
het verenfonds over de periode 2010 tot 2020 aan gemeenten voor de fiets- en voetveren
op een rij. In het overzicht ontbreken de gegevens van twee van de 19 veren volledig:
Millingen aan de Rijn-Pannerden en Gendt-Millingen. Zij tellen dus niet mee, net als
Nunspeet-Biddinghuizen dat al jaren geen bijdrage meer nodig heeft. Er zijn 17 veren die
(deels) in deze periode een uitkering via de gemeente gekregen hebben. Over 2019 hebben
13 fiets- en voetveren via de gemeente een uitkering mogen krijgen.
Ook uit dit overzicht blijkt dat van de ondersteunde veren de meeste in particuliere handen
zijn, vaak van een stichting; er zijn slechts twee gemeentelijke veren in het rijtje
opgenomen. In negen van de gevallen zijn de bijdragen in de exploitatie bescheiden en
liggen ruim onder de tienduizend euro. In de laatste twee jaar zijn het drie fiets- voetveren
veren die twee derde deel van de totale bijdragen aan exploitaties voor hun rekening
nemen. Bij het veer Tiel-Wamel daalt het langjarig tekort ieder jaar structureel.
In de periode 2010 tot 2020 lag de gemiddelde totale uitkering voor de voet/fietsveren
samen jaarlijks rond de € 180.000. In totaal is voor de voet/fiets- en de autoveren samen
jaarlijks bijna € 1.000.000,-- uitgekeerd.
De inkomsten
De inkomsten van het Verenfonds bestonden uit aanzienlijke incidentele donaties vanuit de
Gelderse Gemeenten en de provincie Gelderland in 1995 (ieder 8 miljoen gulden) en het rijk
en de provincie Gelderland in 2007 (samen ca. € 8 miljoen waarvan het rijk via BDU ca. € 3
miljoen en de provincie € 5 miljoen) en jaarlijkse bijdragen van de provincie van € 160.000
vanuit het beleidsveld recreatie tot 2012.
Met name in het verleden werden aanzienlijke rente-inkomsten over het kapitaal
gerealiseerd. Met de afname van het kapitaal en de dalende rentevergoedingen zijn de
rente-inkomsten de laatste jaren steeds lager geworden.
Dit blijkt duidelijk uit het gekleurde overzicht op de vorige pagina van de inkomsten en de
uitgaven in het jaarverslag van de stichting over 2020.
In de begroting 2020 van de stichting wordt het volgende aangegeven:
…dat door de toenemende subsidieverstrekking in de exploitatietekorten het eigen
vermogen in 2020 nog slechts € 3,9 miljoen zal bedragen. Dit zal betekenen dat met de
prognoses van baten en lasten het eigen vermogen ultimo 2024 negatief zal worden.
In de definitieve jaarrekening van de stichting over 2019 uit 2020 wordt vermeld:
Gezien de ingrijpende gevolgen van COVID19 voor de verenbranche (…..) verwachten wij
dat over het lopende jaar 2020 hogere aanvragen voor subsidie zullen worden ingediend bij
de oevergemeenten, waardoor ook de Stichting Veren Gelderland meer subsidie zal moeten
uitkeren. Voor deze mogelijk hogere exploitatietekorten over het boekjaar 2020 verwachten
wij geen probleem met het huidige saldo van de Stichting Veren Gelderland.
Als het fonds door COVID19 nog zwaarder belast gaat worden komt de uitputtingsdatum
eerder in zicht. Hoewel de cijfers over 2020 voor dit onderzoek nog niet ter beschikking
waren wordt vanuit het verenfonds aangegeven dat COVID geen wezenlijke impact heeft
gehad op het totaal van de subsidieaanvragen. Dat was wel de verwachting, maar blijkbaar
zijn niet alleen de inkomsten achtergebleven, maar ook de uitgaven.
De subsidiebeoordelingen
Ten behoeve van het onderzoek zijn de aanvragen over de afgelopen vijf jaar, in de vorm
van de subsidieverzoeken vanuit de gemeenten met bijlagen, bekeken.
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Het verenfonds heeft in de loop der decennia meerdere opeenvolgende modellenboeken
gekend, geldig voor zowel autoveren als voetveren. Voor het onderzoek zijn
modellenboeken uit diverse jaren ingezien.
De laatste versie van het modellenboek is van 2012, het laatste normenboek is van 2018 en
het laatste reglement dateert van 2009. In de loop der jaren zijn in deze documenten kleine
wijzigingen doorgevoerd. Vanaf het Modellenboek 2009 is als bijlage bij de aanvraag een
accountantsverklaring of samenstellingsverklaring verplicht. Verder zijn de normbedragen
aangepast en worden bij vervanging van veren enkele eisen gesteld zoals een
taxatierapport van de restwaarde van het oude veer. Maar in feite zijn de voorschriften
vanuit het fonds in de loop der jaren nauwelijks gewijzigd.
De toekenning van de subsidie is enkel gebaseerd op toetsing van de jaarrekening aan het
modellenboek. Naast de financiële uitkeringsgegevens die in bovenstaande tabellen zijn
weergegeven ontbreken beoordelingen van aanvragen die niet louter cijfermatig zijn. Dan
kan gedacht worden aan contact met de ondernemer over de achterliggende redenen van
een structureel exploitatietekort, vragen naar een visie op het tekort van de exploitant en
van gemeente, vragen naar een verbeterplan, kortom, naar het waarom achter de cijfers.
Aanvullende gegevens zijn echter niet voorhanden en door een vertegenwoordiger van het
verenfonds is deze gang van zaken bevestigd.

3.4 Samenvattend
Het fonds van de Stichting Gelderse Veren voorziet in incidentele en vooral structurele
jaarlijkse bijdragen in de exploitatietekorten van ongeveer de helft van alle Gelderse veren.
De gemeenten zijn aanvrager van de subsidie. Het zijn met name particuliere veren die, via
een oevergemeente, een beroep doen op subsidie van het verenfonds. De autoveren die
een beroep doen op het fonds draaien gezamenlijk een exploitatieverlies van circa € 1,0
miljoen jaarlijks. De fiets- voetveren realiseren jaarlijks een exploitatietekort van circa een
€ 0,5 miljoen, derhalve samen circa € 1,5 miljoen. Hiervan wordt ongeveer een derde deel
door de gemeenten gedragen en komt ca. een miljoen uit het fonds.
De jaarlijkse tekorten zijn min of meer structureel en lopen bij de autoveren jaarlijks op. Bij
de fiets- voetveren stijgt het totaal aan uitkeringen niet echt en slechts een enkel veer
springt eruit met een flinke stijging.
Tegenover het totaal aan uitkeringen van het verenfonds dat 80% van het exploitatietekort
dekt staat 20% aan ongedekt exploitatietekort voor gemeenten. In 2019 pasten de
gemeenten voor autoveren in totaal ongeveer € 200.000, -- bij in de tekorten. Bij de voetfietsveren was dit op basis van een 35% bijdrage van het verenfonds ongeveer
€ 350.000,--, 65% van het exploitatietekort. In het geval het twee Gelderse
oevergemeenten betreft kan het tekort door twee gemeenten opgevangen worden. Van de
exploitanten wordt geen bijdrage verwacht.
In prikkels vanuit het fonds naar gemeenten en exploitanten om de uitputting van het fonds
af te remmen of te voorkomen -voor zover dit mogelijk is- voorziet het fonds nauwelijks. De
enige mogelijkheid die het fonds hiertoe biedt is een prikkel bij vermindering van het
exploitatietekort.
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4. Visie ondernemers en gemeenten
4.1 Inleiding
De provincie Gelderland is de provincie in Nederland met de meeste veren binnen haar
grenzen: er varen 22 utilitaire veren en 26 toeristische veren. Deze 48 veren worden
geëxploiteerd door 27 ondernemers; diverse ondernemers exploiteren meerdere veren.
Soms zijn gemeenten zelf exploitant van een veer. Het aantal Gelderse gemeenten dat een
veer binnen haar grenzen heeft bedraagt 32.
In het kader van het onderzoek zijn in 2021 interviews gehouden met ondernemers en
gemeenten. Voorafgaand aan de gesprekken is aan alle partijen een vragenlijst (zie bijlage)
toegezonden met het verzoek deze vooraf ingevuld te retourneren. Op dit terugzend
verzoek is na een reminder door 17 ondernemers en 14 gemeenten gereageerd.
Vervolgens hebben in de periode september - december 2021 de gesprekken
plaatsgevonden met de ondernemers, twee belangengroepen (LVP en VEEON) en met de
gemeenten. De exploitanten met wie gesproken is exploiteren samen 29 van de 48 veren in
Gelderland. Vanwege de voorwaarden rondom Corona hebben veel gesprekken via MS
Teams plaatsgevonden.
Qua ligging in de provincie blijkt dat de grootste concentratie aan veren in Rivierenland aan
de Nederrijn ligt (13 stuks). Daarnaast worden veren op de Lek (4), de Maas (8) en de Waal
(7) geëxploiteerd. De overige veren liggen aan de IJssel (6), aan diverse andere kleinere
rivieren/wateren liggen nog enkele veren (10). Bij de selectie van de gesprekken is gekeken
naar de retour ontvangen vragenlijsten, ondersteuning via het verenfonds en naar een
aanvaardbare spreiding over de provincie.
De omvang van het aantal gesprekken maakt dat er geen sprake is van een steekproef. Er
is een substantieel aantal belanghebbenden gesproken, bijna de helft van de totale
doelgroep. Daar waar in dit onderzoek uitspraken gedaan worden, wordt indien nodig en
mogelijk aangegeven of dit voor de hele groep geldt of voor een deel daarvan.
Als uitgangspunt voor de gesprekken is een agenda opgesteld als mogelijke leidraad voor
het gesprek mede op basis van al bekende informatie en het ingevulde vragenformulier.
Hoewel ieder gesprek uniek kan worden genoemd waren de belangrijkste onderwerpen die
besproken zijn de volgende:
1. Algemeen (kennismaking, takenpakket, kennis van Twijnstra & Gudde rapport,
belang van het veer e.d.)
2. Het Gelders verenfonds
3. Problematiek bij de veren
4. Duurzaamheid
5. Tarieven
6. Beleid
7. Routestructuren e.d.
8. Tips en een eventuele visie op oplossingsrichtingen volgens exploitant/gemeente
In het navolgende deel zijn weergaven van de belangrijkste uitspraken/meningen uit de
gesprekken en de invulformulieren cursief opgenomen, soms voorzien van een korte
toelichting van de onderzoeker.
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4.2 De gesprekken met de ondernemers
1. Algemeen
• ‘Wij kennen het rapport van Twijnstra & Gudde niet.’
Uit de gesprekken bleek dat veel exploitanten niet echt op de hoogte zijn van het bestaan
van het rapport van Twijnstra & Gudde of niet goed bekend zijn met de inhoud ervan. De
brancheverenigingen hebben hier klaarblijkelijk geen aandacht aan besteed richting de
leden.
•

Niet iedereen beseft de ernst van de (financiële) problematiek.

In het verlengde van de vorige constatering blijkt uit de gesprekken het besef dat de klok
voor het verenfonds op vijf voor 12 staat niet tot iedereen te zijn doorgedrongen. Dit geldt
overigens ook voor de gemeenten. Meermalen wordt door ondernemers aangegeven dat het
gesprek aanleiding geeft tot overleg om de stand van zaken en eventuele ontwikkelingen
onder de aandacht te brengen van de gemeente.
2 Het Gelders verenfonds
• “Ze moeten het fonds niet afschaffen maar het dient exploitanten meer te prikkelen”
De meeste exploitanten spreken zich niet negatief uit over het verenfonds en er wordt niet
met afgunst naar ondersteuning gekeken. De basishouding is vaak: we willen als het
mogelijk is de eigen broek ophouden. Maar dat moet mogelijk zijn; een prikkeling van het
ondernemerschap (want de huidige subsidievorm maakt lui) wordt niet als negatief gezien.
•

“Het zou goed zijn als een Verenfonds in enigerlei vorm blijft bestaan maar dan
bijvoorbeeld specifiek voor veerverbindingen die inzetten op het verduurzamen van de
schepen of op andere specifieke belangen. Met andere woorden een verenfonds voor
‘maatwerk op divers gebied’”

Kennelijk heeft een deel van de exploitanten zich al neergelegd bij een andere toekomst.
Een toekomst waarin er wel een verenfonds bestaat maar dat dan een speciaal doel dient.
Aangegeven wordt dat een tegemoetkoming of bij voorbeeld een renteloze lening voor 25
jaar t.b.v. electrificeren/duurzaamheid deels uitkomst zou kunnen bieden.
•

“Wat doen we met veren die niet rendabel blijken te zijn, ook na verhoging van het
tarief, bijvoorbeeld omdat er een brug in de nabijheid ligt. Het is de vraag of dan nog
structurele ondersteuning mogelijk is. Het belang van het in standhouden van de
verbinding wordt dan bepaald door de gemeente of de provincie”.

●

“De publieke functie die de veren vervullen verdient (deels) ook publieke financiering;
voer een landelijk verenfonds in. Veren zijn geen OV maar men kan zich afvragen
waarom veren geen landelijke steun krijgen terwijl men wel in het algemeen belang
vaart.”

3 Problematiek bij de veren
• “De veerdiensten wacht in de toekomst een grote opgave om het bestaansrecht te
kunnen blijven waarborgen/bewijzen. Terwijl dat eigenlijk helemaal geen probleem zou
moeten zijn”.
•

“Het wordt voor exploitanten steeds moeilijker om zelfstandig het hoofd boven water te
houden”.
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Alle exploitanten geven aan dat de problemen zich min of meer opstapelen en niet alleen
van financiële aard zijn. Terwijl de inkomsten achterblijven worden de kosten steeds hoger,
en men noemt de kosten van:
-gekwalificeerd personeel
-brandstof (gasolie)
-onderhoud materieel
-onderhoud infrastructuur zoals veerstoepen
-onderhoud baggeren i.v.m. laag water. Deze kosten komen vaak ten laste van exploitanten
en niet van gemeente of Rijkswaterstaat
-strengere milieueisen.

Foto: De veerpont Dieren-Olburgen (Foto Antoinet Roëling)

●

“Er is weinig contact met de gemeente. Er is een slechte betrokkenheid bij de gemeente,
er is sprake van vanzelfsprekendheid. De bewegwijzering naar de pont is slecht
(redenen: andere partij gaat erover, we willen geen sluipverkeer, bebording zelf
betalen). Gemeenten informeren exploitanten slecht over werkzaamheden en
alternatieven”.

•

“Private veren maken meer winst met name omdat ze minder overheadkosten hebben”.

Deze mening van een ondernemer strookt niet met het feit dat bijna alle veren die gebruik
maken van het verenfonds in particuliere handen zijn en kennelijk geen winst maken.
●

“Het verdwijnen van de subsidieregeling zal direct gevolg hebben voor het voortbestaan
van een aantal veerdiensten”.

Aangegeven wordt dat op basis van de lopende subsidieregeling vaak langjarige
verplichtingen zijn aangegaan (nieuwbouw veerponten met
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afschrijvingstermijnen/financieringen van 30 jaar) op basis van te verwachten uitkeringen
van het verenfonds. Diverse gemeenten staan garant voor de lening maar wie neemt deze
verplichtingen straks over?
●

“De werkelijke tekorten van veren liggen eigenlijk hoger”.

Diverse veren hebben in de praktijk een niet reële kostenstructuur zo wordt aangegeven.
Een aantal veren is oud en heeft geen kapitaallasten meer. Dit probleem manifesteert zich
hoe dan ook ooit.
Er wordt op gewezen dat soms sprake is van liefdewerk waarbij de management fee van de
exploitant (te) laag is en niet alle uren worden in rekening gebracht. Deze wordt in enkele
gevallen te laag opgevoerd in de exploitatie bijvoorbeeld vanuit principiële redenen (“ik hoef
niet per se een subsidie, ik kan mijzelf wel bedruipen”). Ook de inzet van vrijwilligers (oudschippers) drukt de werkelijke kosten. Dit kan gevolgen hebben voor de overname van
sommige veren in toekomst.
Meermalen wordt aangegeven dat sommige organisaties met vrijwilligers varen en
waarschijnlijk diverse subsidies krijgen en dat vindt men valse concurrentie. De vraag wordt
gesteld of door gemeenten met twee maten wordt gemeten.
Er wordt op gewezen dat de kosten van exploitaties lastig te drukken zijn want het grootste
deel bestaat uit salarissen van personeel en gasolie en dat ligt behoorlijk vast. Men vindt
minder varen gericht op kostenbesparing geen optie want dan zijn er ook minder
inkomsten. In het algemeen stellen de ondernemers dat verbeteringen binnen de exploitatie
niet direct leiden tot betere dekking van de kosten. Men wijst erop dat opstellen en
uitvoeren van een verbeterplan gericht op een hogere omzet (marketing, PR, etc.) weinig
oplevert. Het aantal klanten is relatief vast, maar voor toerisme geldt dit minder.
●

“Cultuurhistorie: een veerdienst die al verschillende eeuwen bestaat komt misschien
wel te vervallen. Dat is toch te gek voor woorden”.

●

“De Corona problematiek kan lastig worden voor ons ondernemers”.

De verwachting van ondernemers is dat er structureel minimaal ca. 10% minder
overzettingen na Corona worden gerealiseerd vanwege het thuiswerken. Ook het uitstel van
de belastingdienst van de betaling van de loonheffing wordt als probleem genoemd nu de
betaling er alsnog aan komt.
●

“Bij stoppen van een veer is de impact groot. Denk naast scholen en dergelijke ook aan
bedrijven, winkels, personeel dat moet omrijden e.d. Noodlijdende veren liggen vaak bij
kleine gemeenschappen waarbij het gebruik beperkt is, maar waar het veer juist hard
nodig is (sociaal isolement).”

●

“We hopen dat de gemeenten zullen blijven of gaan betalen, maar dat zal niet tot elke
prijs zijn”.

Ondernemers geven aan te stoppen als het veer structureel verlies draait en de meesten
verwachten niet dat de gemeenten zonder meer in de bres zullen springen om het financiële
gat te dichten. Het is de vraag of gemeenten zich dat voldoende realiseren.
●

“De branche werkt niet samen, er is geen algemene belangenbehartiging en de veren
positioneren zich zeer slecht in de markt. De belangenbehartiging met de huidige
organisaties is onvoldoende. In de huidige structuur wordt onvoldoende naar
gemeenschappelijk belang gekeken. De verenbranche is gebaat bij een solide en
professionele brancheorganisatie die niet gekenmerkt wordt door bestuurders die als
exploitant in een brancheorganisatie zitten. Er is geen aansluiting bij
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overheidsinstellingen waaronder RWS; de verschillende partijen (regio, exploitanten,
gemeenten, etc.) moeten gezamenlijk optrekken naar de overheid.”
4. Duurzaamheid
• “Het voorkomen van onnodig omrijden blijft actueel maar het daarmee samenhangende
CO2 probleem neemt af”.
Het argument dat veren veel omrijdkilometers voorkomen blijft voor ondernemers overeind,
maar onnodige CO2-uitstoot door omrijden voorkomen, wordt langzaam achterhaald. Het
gebruik van fossiele brandstoffen is op zijn retour en dat is een trage maar goede
ontwikkeling. Toch blijft omrijden ongewenst omdat dit tijd kost, omdat ook stroom
opgewekt dient te worden en omdat de kans op verkeersongelukken groter is.
●

“Electrificeren van het schip draagt bij aan onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid”. “Organiseer een landelijke duurzaamheidspot voor investeringen
voor alle veren. De provincie geeft geen subsidie voor verduurzaming”.

Het electrificeren van een veer draagt bij aan de borging van de continuïteit van de
exploitatie maar vergt een aanzienlijke investering volgens de ondernemers. In principe
merkt de klant daar niets van en levert het de exploitant geen extra inkomsten op. Sterker
nog, het kost alleen maar geld. Veel exploitanten geven aan deze vorm van verduurzaming
niet (zondermeer) zelf te gaan betalen. Duurzaam varen is weliswaar goedkoper in
exploitatie, maar duur in aanschaf.
● “Fonds moet eigenlijk ook in calamiteiten voorzien”.
De effecten op de omzet verschillen maar deze kunnen voor een deel van de exploitanten
negatief uitvallen. Corona zou zo’n calamiteit kunnen zijn waarvan de hele reikwijdte nog
niet bekend is. In de praktijk kan het bestuur in bijzondere gevallen afwijken van de
criteria. In 2021 is bijvoorbeeld besloten om het verplichte minimumaantal vaarweken
tijdens de Corona-pandemie los te laten. Als veren tijdens de pandemie niet of minder
voeren, konden ze toch de exploitatietekorten indienen. Uiteindelijk bleek dat het tekort
daarmee niet substantieel hoger lag, omdat ook de kosten (personeel en gasolie) minder
waren.
5. Tarieven
● “Klanten begrijpen niet dat een veerpont geld kost”.
In de ogen van ondernemers hebben klanten hebben geen inzicht in de kosten van een
veerexploitatie en denken dat het altijd een overheidstaak is. De opbouw van kosten en
baten van een veerexploitatie is bij de klanten niet bekend. Dat geldt ook voor de gedachte
dat een veer financiële steun nodig zou hebben. Ondernemers geven aan dat betere
voorlichting hierover gewenst is. Een (landelijke) campagne om aandacht van publiek te
vragen en het belang en de positie van de veren te benadrukken is in hun ogen hard nodig.
Waarschijnlijk is vrijwel iedereen (het publiek) het eens met de dan aan te voeren
argumenten en stellingen. Er zijn voldoende argumenten om het bestaan van veren en een
hoger tarief of ondersteuning door de overheid te rechtvaardigen en waarschijnlijk zal het
publiek dit nog begrijpen ook.
“Het verhogen van het tarief leidt vrijwel altijd tot klantverlies, omdat de bruggen nog
altijd “gratis” zijn en iedere verhoging leidt tot rekenwerk bij de klant en een geringer
verschil met het rondrijden”.
Vanuit de kostenkant zou een tariefverhoging voor het autoverkeer volgens veel
ondernemers eigenlijk geen enkel probleem moeten zijn; elke extra omrijdkilometer kost
immers € 0,50 per kilometer. Maar omrijd argumenten zijn niet altijd rationeel. Voor
leaserijders zijn de omrijdkosten minder van belang want zij zijn niet gevoelig voor de
kosten van omrijdkilometers, wel voor tijdbesparing. Voor hen werkt de prijselasticiteit
minder want tijd is belangrijker dan prijs. Bij hogere benzineprijzen komen er meer andere
●
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klanten. Fietsers hebben uiteraard niets met die prijzen te maken en omrijden is lastiger
voor hen, hoewel minder lastig voor elektrische fietsen.
Diverse exploitanten geven aan dat een prijsverhoging een deel van de problemen zou
kunnen oplossen maar vinden maximaal inflatiecorrecties gewenst. Dit om de financiële
aantrekkelijkheid voor de keuze van het gebruik van de veerpont ten opzichte van de
omrijdkilometers niet uit de pas te laten lopen. Met een brug in de nabijheid is
tariefverhoging dus moeilijk. Ervaring leert dat als klanten lang genoeg de brug nemen
gewenning optreedt en zij niet meer terug naar het veer komen.
In zijn algemeen zijn de exploitanten van mening dat een goed gecommuniceerde,
gestaffelde en gefaseerde prijsverhoging over enkele jaren tot op zekere hoogte mogelijk is.
Mits de branche dit min of meer gezamenlijk doet want soms zijn prijsverhogingen lastig
vanwege de concurrentie met andere veren. De verhoging moet dan wel begeleid worden
door informatie over het wanneer en het waarom van de prijsverhoging en dat het vaak
private ondernemingen betreft en geen overheid.
● “Er wordt binnen de branche onderling niet over prijzen gesproken”.
De tariefstelling lijkt deels een gevoelskwestie; gezamenlijk optrekken daarin is lastig maar
wel noodzakelijk. Aangegeven wordt dat onderlinge prijsafspraken niet zouden mogen
vanwege het verbod op prijsafspraken.
● “Een prijsverhoging voor recreanten en toeristen is geen probleem”
Een tariefverhoging voor recreanten en toeristen is meestal geen probleem omdat dit
incidentele overtochten betreft.
● “Een prijsverhoging voor schooljeugd ligt lastig”.
Voor abonnementhouders en schoolgaande jeugd die een veer frequent gebruiken kan een
tariefsverhoging ingrijpend zijn vinden veel ondervraagden. Overigens is daarbij maatwerk
mogelijk door bijvoorbeeld een goedkopere tienrittenkaart voor door de week of varianten
daarop in te voeren (voordelige abonnementen). Eigenlijk is het heel vreemd dat in veel
gevallen de kosten niet gewoon worden gedekt door de inkomsten. Er zou eigenlijk
gezamenlijk onderzoek gedaan moeten worden naar het effect van tariefstellingen en het
verschil in tarieven bij de diverse veerponten.
6. Beleid
● “Veren onderdeel laten zijn van het wegennetwerk”.
Sommige ondernemers denken dat door veren weer onderdeel te laten zijn van het
wegennetwerk deze weer onder de wet uitkering wegen vallen zoals voor 1994.
Indertijd is met de nieuwe wet echter geen geoormerkt geld terechtgekomen bij de
veerponten, maar het geld is verdeeld over alle provincies zonder label. In Gelderland is de
basis voor het Verenfonds de stortingen door gemeenten en provincie van het
gedecentraliseerde WUW-geld (Wet Uitkering Wegen) geweest. In andere provincies is dit
niet gebeurd.
● “Belang van veren beter onderkennen. “
Men geeft in de gesprekken aan dat duidelijk en veel meer dan nu het geval is moet worden
onderkend dat veren heel belangrijk zijn voor het wegennetwerk en de verbindingen in
rivierengebieden. Terwijl de financiële resultaten centraal staan moeten de diverse belangen
van veren veel meer onder de aandacht worden gebracht. Wat zijn de consequenties zijn
bijvoorbeeld 30% van de veren weg zou vallen? Ook de calamiteiten functie
(incidentbestrijding, vervoer brandweer e.d.) wordt vergeten. Veelal hangen de veren
“ergens bij”.
●

“Veren als Openbaar Vervoer. Kunnen we de vergelijking trekken met de NS of
busdiensten o.i.d. Ga over op het systeem België waar alle overheidsponten gratis zijn”.
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De exploitatie van veren zou in de ogen van ondernemers betaald kunnen worden uit
andere budgetten zoals bijvoorbeeld de wegenbelasting, en dat kan een overweging van de
Rijksoverheid zijn. Het kostenvoordeel vanwege het vervallen van de inningskosten en alles
wat daarmee samenhangt (reistijd, afstorten, veiligheid, apparatuur, fraude e.d.) is
overigens aanzienlijk. Volgens diverse ondernemers lijken veren een soort een varende
brug te zijn maar aangegeven wordt dat vaste bruggen gratis zijn. De OV-status wordt met
getemperd enthousiasme bekeken want verplicht aanbesteden is, met al de individuele
veerpont exploitaties, praktisch moeilijk te regelen en ook minder gewenst. Het beleid zou
voor veel ondernemers niet (alleen) op lokaal of provinciaal niveau bepaald moeten worden,
maar zeker ook op landelijk niveau.
“Toeristische veren varen in de winter niet, de utilitaire veren wel. Stimuleer als
gemeente het gebruik van bestaande veren i.p.v. de ontwikkeling van gesubsidieerde
nieuwe kleinschalige toeristische voetveren”.
Diverse ondernemers zien toeristische veren als concurrerend en geven aan dat
gemakshalve vaak wordt vergeten dat de utilitaire veren ook veel toeristisch/recreatieve
klanten en scholieren overzetten. Vanuit dat oogpunt vinden ondernemers het vreemd om
deze categorie utilitaire veren niet meer te ondersteunen.
De meerderheid van ondernemers vindt dat initiatieven voor nieuwe kleine toeristische
fiets-voetveren oneerlijk concurrentie veroorzaken. Men zegt dat met twee maten wordt
gemeten. Men vindt het belangrijk dat gemeenten en provincie de waarde van de bestaande
veren onderkennen en het gebruik van veren in de mobiliteitsketen stimuleren.
●

7. Routestructuren e.d.
● “De infrastructuur in het Rivierengebied is oost-west georiënteerd”.
De veren zijn voor de ondernemers binnen de oost-west structuren in het rivierengebied
belangrijke noord-zuid verbindingen. In de IJsselstreek is de bestaande vaste infrastructuur
juist noord-zuid georiënteerd. Daar zijn de veren van belang voor met name het oost-west
verkeer.
● “Beleving van de rivieren is uitermate belangrijk”.
De rivier- en veerbeleving is een belangrijk onderdeel voor recreanten en toeristen en vormt
een specifieke “attractie” in het Rivierengebied. Men vindt het bijzonder leuk om op een
boot de rivier over te varen, aldus menig ondernemer.
8 Tips
● Sommige exploitanten hebben een goed contact met de toeristische sector in de
omgeving van de veerpont. Dit contact levert een wederzijdse bijdrage in de vorm van
het bekendmaken van de “veerattractie” en de ligplaats van de veerpont en vaartijden.
● Sponsoring op veerponten vindt men een (lastige) vorm van inkomsten. Daarnaast is
men van mening dat dit niet veel inkomsten oplevert.
● “Stimuleer recreatief gebruik ponten, betere bewegwijzering, ooit kunnen we zonder
personeel varen”.

4.3 De gesprekken met de gemeenten
Ook de uitkomsten van de (overwegend) ambtelijke gesprekken met de gemeenten zijn
naar dezelfde onderwerpen gegroepeerd.
1. Algemeen (kennismaking, takenpakket, kennis van rapport Twijnstra & Gudde,
belang van het veer e.d.)
2. Het Gelders verenfonds
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3.
4.
5.
6.
7.

Problematiek bij de veren
Duurzaamheid
Tarieven
Beleid
Routestructuren e.d.

1. Algemeen:
● “Het Twijnstra&Gudde rapport is niet goed bekend bij ons”.
Het rapport van Twijnstra&Gudde uit 2020 blijkt niet echt (goed) bekend te zijn bij de
ambtenaren die deelnamen aan het interview. Het urgentiegevoel voor de toenemende
problematiek bij de veerexploitaties ontbreekt bij vrijwel alle gemeenten. Bij het stoppen
van de exploitatiesubsidie zullen de effecten voor een aantal veren wel meevallen, is soms
de reactie. Het belang van de problematiek wordt overigens wel duidelijker als men er
desgevraagd over nadenkt, maar dat moet dan wel eerst helder uitgesproken worden.
● “Veren zijn ondergebracht bij uiteenlopende beleidsvelden bij de gemeenten”.
Veel gemeenten vinden veren een vreemde eend in de bijt; onbekend maakt onbemind. Het
contact met de veerexploitanten is meestal niet intensief. Men heeft veelal geen beeld van
de exploitatie en de problematiek rondom het veer, de vanzelfsprekendheid dat de veren er
zijn en dat ze varen is groot.
Meegegeven wordt dat er binnen de gemeente vaak niemand is die de exploitatie van het
veer goed kan beoordelen. Niemand voelt zich verantwoordelijk, noch bij de beleidsvelden
verkeer en mobiliteit nog bij recreatie en toerisme.
2 Het Gelders verenfonds
● “Kunnen we gezamenlijk met de gemeenten onderzoek doen naar
subsidiemogelijkheden voor verduurzaming en innovatie?”.
De verduurzaming is in de ogen van de gemeenten eigenlijk des ondernemers maar dat
levert binnen de exploitatie geen voordeel op gezien de flinke investering. Ook de reizigers
zelf merken geen fysieke voordelen van verduurzaming. De stimulans voor verduurzaming
moet dus uit een andere hoek komen.
● “Kan een verlaging van het uitkeringspercentage uit het fonds een oplossing bieden?”.
Aangegeven wordt dat de bijdragen uit het verenfonds verlaagd worden bijvoorbeeld van
80% naar 50%. Het fonds kan aanvullende voorwaarden stellen voor een subsidie uitkering.
“Kijk naar andere provincies of regio’s (of dat daar andere methoden van ondersteuning
worden gehanteerd). Of kijk naar ondersteuning in het buitenland (bijvoorbeeld België).”
België beschikt volgens Mark Hoekstra (Welvarend, 2016) over slechts 39 voornamelijk
recreatieve veren die bijna alle in handen van de overheid zijn en deze zijn over het
algemeen gratis. Alleen de particuliere veren rekenen een tarief voor de overzetting.
●

● “De financiële garantstelling van de gemeente rekent op het fonds”.
Diverse gemeenten staan garant voor de hypotheek die op het pontveer rust en soms zijn
er langjarige garanties afgegeven ter dekking van het tekort. Ondernemers hebben op basis
van langjarige afspraken investeringen gedaan in de veren. Financieel hebben zowel
gemeenten als exploitanten dus baat bij het voortbestaan van het fonds.
De bijdragen vanuit het Verenfonds zijn financieel aanzienlijk en niet zomaar over te nemen
volgens veel gemeenten. Daarbij komt ook nog dat relatief veel gemeenten te maken
hebben met ombuigingsoperaties van gemeentelijke uitgaven.
3 Problematiek bij de veren
• “Wij kennen het belang van het veer niet precies maar we hebben er weinig mee te
maken en we zijn niet op de hoogte van wat er speelt bij een veer exploitatie”.
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Gemeenten geven aan niet goed op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen bij de veren in
de gemeente. Onderliggende cijfers zijn meestal niet goed bekend, er is weinig kennis,
maar men vindt de veren, als men er over nadenkt, wel belangrijk (te vaak zonder actief
aan kunnen geven waarom). Behoudens wat klachten over te hard rijden naar het veer op
secundaire wegen zijn er weinig signalen die ertoe leiden dat er nagedacht moet worden
over de veerdiensten.
De gesprekken binnen dit onderzoek zijn voor het merendeel van de gemeenten aanleiding
om de veren anders te gaan bekijken en intern aandacht voor het belang van de veren te
vragen. Er is bij veel gemeenten duidelijk sprake van een “wake up call”. Een vraag voor
ondersteuning in de toekomst voor verduurzaming of de exploitatie wordt niet ondenkbaar
geacht, maar dan moet men daarop voorbereid zijn.
4. Duurzaamheid
● “Het is belangrijk CO2 uitstoot te voorkomen door minder omrijden en door minder
uitstoot van het veer na electrificering”.
Gemeenten zien over het algemeen de voordelen voor het milieu bij het gebruik van veren
en bij electrificering van een veer. Als de vraag naar ondersteuning voor electrificering te
zijner tijd vanuit de exploitant komt zal door de gemeente eerst het belang van het veer
moeten worden benoemd en onderkend. Diverse gemeenten realiseren zich naar aanleiding
van het gesprek dat het belangrijk is daar nu al (bestuurlijke) aandacht aan te gaan
besteden.
“Over verduurzaming van de veren denken wij (nog) niet na maar misschien is het een
kans om verduurzaming te stimuleren via het fonds”.
De verduurzaming van een veer is een grote investering die volgens de gemeenten niet
altijd in de exploitatie op te vangen is; de hoogte van de investering is afhankelijk van
diverse factoren en verschilt sterk per veerpont. Verduurzaming levert voor de cliënten van
een veer geen enkele fysieke meerwaarde op. Duurzaamheid betreft een puur
maatschappelijk belang. Daarin kan de provincie via een (eenmalige)
duurzaamheidssubsidie iets regelen ter vervanging van het verenfonds. Er is (nu) geen
lokaal budget bij de gemeenten beschikbaar, wel bij de provincie en bij het Rijk. Zonder
budget worden de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid nooit gehaald.
●

5. Tarieven
● “Een prijsverhoging voor toeristen en recreanten lijkt mogelijk”.
Een prijsverhoging voor toeristen en recreanten lijkt de meeste gemeenten geen probleem
mits de scholieren en inwoners (enigszins) ontzien worden met rittenkaarten en
abonnementen.
● “Een algemene prijsverhoging is alleen mogelijk op voorwaarden”.
Een verhoging van de tarieven lijkt gemeenten beter mogelijk mits gestaffeld, maar ook
niet tot in het oneindige. Bij hogere tarieven prijst het veer zich wellicht uit de markt.
Duidelijk en heel helder communiceren van tariefverhogingen waarbij gewezen wordt op het
waarom, op de kosten van een veer (met aandacht voor de stijgende kosten van o.a.
gasolie en personeel) , op de maatschappelijke belangen etc. wordt als van groot belang
gezien.

●

6. Beleid
● “De procedure rondom het eerste onderzoek van de provincie (Twijnstra Gudde) was
teleurstellend”.
De gemeenten die hebben deelgenomen aan de bijeenkomst voor het provinciale rapport
vinden dat met hun bevindingen en opmerkingen niets gedaan is.
●

“Het is een probleem dat de veren met verschillende provinciale en gemeentelijke
beleidsvelden te maken hebben”.
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Veelal komen de veren en de exploitatie daarvan terecht bij ambtenaren die geen expertise
hebben op verengebied, aldus menig ondervraagde gemeente. Het wordt niet integraal
maar sectoraal bekeken. Ambtenaren en waarschijnlijk ook bestuurders hebben eigenlijk
nooit nagedacht over het multibelang van veren, men geeft aan: “de veren zijn er gewoon”.
● “Los van de mobiliteitsbehoefte zit de meerwaarde van veren op meerdere vlakken”.
Men geeft aan dat de bijdrage van veren aan de aan de mobiliteit door de provincie als te
gering wordt geacht. Oog voor de andere maatschappelijke belangen heeft de provincie
evenmin in de ogen van veel gemeenten.
●
●

“Vergeet het belang van veren voor de calamiteitenbestrijding niet”
Het belang van veren binnen de calamiteiten bestrijding verdient aandacht volgens
sommige gemeenten. Daarbij wordt met name gewezen op filevorming op de dichtstbij
zijnde brug. Gesteld wordt dat als de veren eruit liggen (bijvoorbeeld bij hoog water), de
bruggen vaststaan doordat er files ontstaan.

7. Routestructuren
● “Het is minder bekend is dat auto- en utilitaire veren veel recreatief en toeristisch
gebruik kennen”.
Er wordt op meermalen op gewezen dat niet de fiets- voetveren maar de utilitaire veren
veruit de meeste fietsers/voetgangers overzetten. Enkele gemeenten merken op dat de
aanleg van een fietsbrug geldverspilling is en veren tekort doet.
● “De veren zijn veelal onderdeel van het toeristische (wandel – en fietsroute)
knooppunten netwerk: we staan niet stil bij wat we hebben: veren zijn de ‘missing link’
voor veel recreatieve routes”.
Veel gemeenten geven aan dat veren voorzien in een behoefte; recreatief verkeer zorgt
voor 40% van de overzettingen (recreatie en toerisme, winkel- en familiebezoek). Gewezen
wordt op de beleving van de Betuwe, het rivierengebied van Maas, Rijn, Waal en IJssel. De
wandel- en fietsmogelijkheden lopen via de knooppuntroutes over de veren. Er wordt
gewezen op een verarming van het aanbod van routestructuren in de rivierengebieden,
zowel lokaal, bovenlokaal als regionaal voor wandelen en fietsen. Dit geldt ook voor de
cultuurhistorische verhaallijnen en samenwerking tussen oevergemeenten. Men ziet
inclusie (toegankelijkheid), cultuurhistorie (verhaallijnen) graag hoog op de agenda bij de
toekomst van de veren.
“Vrijwel geen enkel veer is onderdeel van een busroute: er loopt geen OV over het veer,
maar ook niet op de dijk”.
Gemeenten geven aan dat veren van groot belang zijn voor toerisme en recreatie: de
provincie wil een dekkend wandel- en fietsnetwerk en dat kan in het rivierengebied en in de
IJsselstreek niet zonder veren. De veren verbinden de Betuwe met de uitlopers van de
Veluwe en zijn daarbij een belangrijke schakel in de aansluiting van het netwerk aan beide
zijden van de Waal, IJssel en Neder-Rijn. Dat wordt volgens de gemeenten niet goed
onderkend.
●

“Het Gelders rivierengebied bestaat eigenlijk uit een aantal eilanden waarvoor de veren
een belangrijke functie hebben”.
Aangegeven wordt dat veren de enige noord-zuid ontsluiting zijn (omrijden via A27/A2) in
het rivierengebied. En daarmee erg belangrijk voor de ontsluiting waarbij gewezen wordt op
bijvoorbeeld de West-Bommelerwaard vanuit het zuiden. Voor de IJsselstreek wordt
opgemerkt dat de veren juist een belangrijke schakel in de oost-west verbinding zijn.
Vanwege de afstanden naar de eerstvolgende brug zullen inwoners/bezoekers bij opheffing
van het veer vaker de auto (moeten) pakken.
●
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Foto: Fiets- en voetveer Dommerholtsveer van Wilp naar Gorssel (foto: gemeente Lochem)

●

●

“Het veer wordt meer en meer gebruikt zowel op piekmomenten (zonnige dagen,
weekenden en feestdagen) als op dagen die voorheen rustiger waren (slechter weer,
doordeweekse dagen)”.
Als oorzaken daarvan worden aangegeven de groei van het toerisme in eigen land, de
komst van de e-bike en de groeiende groep gezonde ouderen die de tijd heeft om de
omgeving te verkennen. De mobiliteit wordt door elektrische fietsen groter en veren
vullen dat mooi aan.

“Het veer verbindt naast twee toeristisch aantrekkelijke gemeenten ook twee diverse
toeristische regio’s (De Achterhoek en De Veluwe)”.
Aangegeven wordt dat de veren onderdeel zijn van de IJsselvallei die als regio potentie
heeft als uitloopgebied van de drukbezochte Veluwe. Het doel van de komende jaren is om
mede via de IJsselvallei de bezoekersdrukte op de Veluwe te verminderen en daarmee de
natuur te ontlasten. Daardoor behartigen de veren in deze streek een enorm regionaal
belang. Zonder veren, geen aanbod in IJsselbeleving en dus geen spreiding van toerisme en
ontlasting van de natuur.
Genoemd wordt het evenement IJsselbiënnale dat de regio op de kaart zet en laat zien dat
er een grote vraag is: fietsen langs beide kanten van de IJssel in combinatie met de
ervaring van het oversteken van de IJssel via een veer. Vele malen leuker dan via een
drukke brug met gemotoriseerd verkeer.
●

•

“Voor de dorpen zal een voorziening ophouden te bestaan en dat heeft impact op de
leefbaarheid van de dorpen (sociaal isolement)”.
Omdat inwoners vanwege de afstanden naar de eerstvolgende brug dan vaker de auto
moeten pakken zullen ze zich hiertegen verzetten volgens een enkele gemeente. Dit omdat
het tegenstrijdig is met het doel om duurzame mobiliteit en gezonde beweging te
stimuleren.
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•

“Vaak is een veerverbinding vele eeuwen oud met vaak een groot immaterieel belang
vanwege het veerhuis en -stoep”.

8. Door gemeenten genoemde tips
Verbeter ideeën: combinatiekaartjes voor meerdere veren; een veren/rivierenpas;
beleggen i.v.m. daling rente-inkomsten; een landelijke organisatie van veervrienden
met sponsoren zodat leden voordelig gebruik kunnen maken van de veren.
● Zet een waarderingssystematiek of een fysieke en maatschappelijke taxatie van de
veerbelangen voor veren op.
● Veerstoepen: geef de omgeving van de veerstoepen meer aandacht (kiosk/restaurant,
specifiek informatiepunt, en dergelijke). Dat kan een goede bron van inkomsten zijn.
● Voer een vaste vergoeding voor onrendabele vaarten in. De ondernemer hoeft dan geen
inzage meer te geven in zijn financiën, het levert minder administratieve last op en men
weet waar men aan toe is.

4.4 De gesprekken samengevat
Uit de gesprekken met de ondernemers en de gemeenten blijkt dat over veel onderwerpen
hetzelfde wordt gedacht.
1. Algemeen
• Voor zowel ondernemers als voor gemeenten geldt dat niet iedereen het rapport van
Twijnstra & Gudde kent en niet iedereen de ernst van de (financiële) problematiek
beseft.
2 Het Gelders verenfonds
• Zowel gemeenten als ondernemers zijn voorstander van het structureel of incidenteel
ondersteunen van veerexploitaties en willen het fonds niet afschaffen. Het dient dan wel
exploitanten meer te prikkelen door een andere werking op basis van overeengekomen
en vastgelegde voorwaarden, bijvoorbeeld op basis van een verbeterplan.
• Het fonds kan ingezet worden voor maatwerk zoals verduurzaming of andere specifieke
belangen. Met andere woorden een verenfonds voor “maatwerk op divers gebied”.
3 De problematiek bij de veren
• De ondernemers geven aan dat het vanwege de kosten voor exploitanten steeds
moeilijker wordt om zelfstandig het hoofd boven water te houden.
• De verenbranche is heel erg divers en de samenwerking binnen de branche is niet
optimaal en niet professioneel.
4. Duurzaamheid
● Een ondersteunend fonds dient een rol te hebben op het gebied van duurzaamheid; de
meeste gemeenten hebben nog niet nagedacht over de verduurzaming van veerponten.
5. Tarieven
● Ondernemers zijn erg voorzichtig met tariefsverhogingen vanwege de
concurrentiegevoeligheid en mogelijke gevolgen voor de omzet. De tariefstelling lijkt
deels een gevoelskwestie; gezamenlijk optrekken (overleg en onderzoek) daarin is lastig
maar wel noodzakelijk.
● Een prijsverhoging voor toeristen en recreanten lijkt voor de meeste gemeenten geen
probleem mits de scholieren en inwoners (enigszins) ontzien worden met rittenkaarten
en abonnementen.
● Tariefsverhogingen moeten in de ogen van beide partijen gefaseerd en goed
gecommuniceerd over het hoe en het waarom ingevoerd worden.
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6. Beleid
● Een probleem is dat de veren met verschillende provinciale en gemeentelijke
beleidsvelden te maken hebben en vrijwel altijd met ambtenaren die geen expertise
hebben op verengebied. Het wordt niet integraal maar sectoraal bekeken.
● Veren zijn een varende brug maar vaste bruggen zijn gratis. De OV-status wordt met
getemperd enthousiasme bekeken want verplicht aanbesteden is niet goed mogelijk en
minder gewenst; maar een vorm van landelijke ondersteuning is welkom.
7. Routestructuren e.d.
● De veren zijn onderdeel van het toeristische knooppunten netwerk voor fietsers en
wandelaars en erg belangrijk voor de rivierbeleving. Zonder uitzondering benoemen niet
alleen de ondernemers maar ook alle gemeenten met nadruk de grote belangen voor het
toerisme en de recreatie. Zij wijzen op de lokale, bovenlokale en regionale gevolgen van
het eventueel stoppen van exploitaties.

39

5. Duurzame veervoorzieningen
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de analyse van het Gelders Verenfonds uit hoofdstuk 2, het belang
van de Gelderse veren uit hoofdstuk 3 en de Visie van de ondernemers en de gemeenten uit
hoofdstuk 4 gecombineerd om te komen tot aanbevelingen en het benoemen van
toekomstgerichte oplossingsrichtingen.

5.2 De lessen uit het verenfonds
Naar verwachting raakt het verenfonds in de loop van 2024 financieel uitgeput waardoor de
uitkeringen aan verlieslijdende veren stoppen. Het gevolg is dat veren die tot in 2023
ondersteuning krijgen, zonder verdere maatregelen, in 2024 de financiële consequenties
hiervan ondervinden.
Zonder verdere maatregelen staan verliesgevende veren en de gemeenten, waar deze
veren varen, er vanaf 2024 alleen voor. Het is op voorhand niet aan te geven wat er precies
gaat gebeuren en met welke veren. Kijken we naar de veren die ondersteuning uit het fonds
krijgen en naar de hoogte van de uitkering dan kan uiteraard alleen gespeculeerd worden
over wat er gaat gebeuren. In de twee onderstaande overzichten staan de uitkeringen per
veer in 2019 nogmaals op een rij met daarbij de resterende 20% en de resterende 65%
bijdragen die de oevergemeenten bijleggen.
Uitkering 80% voor 6 autoveren
Zaltbommel-Brakel Herwijnen
Dieren-Olburgen
Wageningen-Opheusden en Neder Betuwe
Zaltbommel - Aalst Veen
Zaltbommel-Nederhemert
Alem-Maren Kessel
TOTAAL
Uitkering 35% voor 13 fiets-Voetveren
Gorssel - Wilp
Zaltbommel-Loevestein (eenmalige pilot)
Tiel-Wamel
Renkum-Heteren
Beuningen-Slijk Ewijk
Rheden-Rhederlaag
Varik-Heerewaarden
Druten-Dodewaard
Hattem/'t Kleine Veer
Heerewaarden-Lith
Ravenstein-Niftrik
Liniepont
Batenburg-Demen
TOTAAL

Uitkering
435.467
151.527
119.478
67.034
22.386
16.974
812.866

Bijdrage gemeente 20%
108.867
37.882
29.870
16.759
5.597
4.244
203.217

Uitkering
38.707
43.871
41.032
13.461
8.750
7.720
7.000
6.048
5.765
4.315
3.325
3.325
2.578
185.897

Bijdrage gemeente 65%
71.884
90.760
76.202
24.999
16.250
14.337
13.000
11.232
10.706
8.014
6.175
6.175
4.787
345.237
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Van de 48 veren in Gelderland krijgen 19 veren jaarlijkse financiële ondersteuning uit het
fonds. Voor het grootste deel van de ondersteunde veren is dit een (relatief) geringe
ondersteuning. De gemiddelde uitkering uit het verenfonds over 2019 bedroeg afgerond
voor de autoveren € 135.000 en voor de fiets- en voetveren € 14.000. Van de zes
ondersteunde autoveren krijgen drie veren een bijdrage die aanzienlijk hoger ligt dan de
overige drie. Met deze ondersteuning is 85% van het subsidiebedrag voor autoveren
gemoeid.
De meeste fiets- voetveren veren krijgen een bijdrage die aanzienlijk lager ligt. Het is
overigens niet zo dat alleen autoveren flinke exploitatietekorten kunnen hebben. Ook drie
fiets- voetveren krijgen een uitkering van rond de veertigduizend euro.
Met een enkele uitzondering realiseren de veren die een hogere bijdrage ontvangen
aanzienlijke aantallen overzettingen. Het veer Alem-Maren Kessel vormt daar met een
relatief laag tekort en veel overzettingen een uitzondering op.
Het verenfonds dekt 80% van het exploitatietekort voor autoveren zodat 20% aan ongedekt
exploitatietekort resteert voor de gemeenten. In 2019 pasten de Gelderse gemeenten zo
voor autoveren in totaal ongeveer € 200.000, -- bij in de tekorten. Bij de voet- fietsveren
was dit op basis van een 35% bijdrage van het verenfonds ongeveer € 350.000,--, 65% van
het exploitatietekort.
Het extra aandeel dat bijgepast dient te worden als het fonds abrupt eindigt is bij de
categorie fiets- voetveren “slechts” 35%. Bij de autoveren ligt dit bedrag op 80%, in alle
gevallen aanzienlijke en in enkele gevallen zeer aanzienlijke bedragen, in totaal ongeveer
een miljoen euro.
De financiële gevolgen zijn bij het stoppen van het verenfonds groot. Het is op voorhand
niet aan te geven wat dit voor de ondersteuning vanuit de gemeenten betekent. Dit
verschilt per gemeente en desgevraagd laten gemeenten niet het achterste van hun tong
zien; het is immers de politiek die beslist over de begroting.
Kijken we naar de ontwikkelingen van de uitkeringen door het fonds over de afgelopen tien
kaar dan kunnen we de volgende conclusies trekken:
1. het zijn dezelfde veren die jaarlijkse structurele exploitatietekorten laten zien waarbij
overigens grote aantallen reizigers worden overgezet;
2. de totale tekorten lopen bij autoveren jaarlijks op deels door hogere lasten van gasolie
en personeel;
3. er zijn grote verschillen in hoogte van de uitkeringen individueel en per categorie veren;
3. van de autoveren nemen drie van de zes veren 85% van het uitgekeerde totaal voor
autoveren voor hun rekening;
4. drie van de dertien fiets- voetveren nemen twee derde deel van de totale bijdragen aan
exploitaties van fiets- voetveren voor hun rekening;
5. van de fiets- voetveren krijgen negen veren een uitkering (ruim) onder de €10.000,--;
6. van de ondersteunde veren zijn veruit de meeste in particuliere handen.
Kijken we naar de redenen waarom zes veren het verenfonds onevenredig belasten dan is
dit grotendeels te wijten aan hoge kapitaallasten. De kapitaallasten van nieuwbouw of
renovatie/verduurzaming mogen worden opgenomen in de exploitatie en worden zo deels
vergoed door het verenfonds.
Samenvattend
De veren die gebruik maken van het Verenfonds kampen over het algemeen met een
gebrek aan evenwicht tussen inkomsten en uitgaven waar blijkbaar meerdere oorzaken aan
ten grondslag liggen.
Met het verenfonds achter de hand was dit voor deze ondernemers tot op heden slechts een
“relatief klein probleem”, sterker nog, het is in veel gevallen geen onderwerp van discussie.
Het fonds is er immers niet op gericht exploitatietekorten en/of subsidies te verkleinen met
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als doel een lagere onttrekking uit het fonds. Er was immers geld genoeg tot 2012. Vanaf
dat moment stopten de aanvullende stortingen door de provincie Gelderland; er zette een
periode van rentedaling in. Hoewel de uitputting van het fonds voor zover bekend en in de
loop der tijd in diverse gremia aan de orde is geweest, heeft dit nimmer geleid tot
werkelijke actie en/of verbeterende maatregelen. Bijvoorbeeld door het aanpassen van de
voorwaarden van het Gelders verenfonds, een betere controle of het realiseren van extra
stortingen in het fonds. Met het fondseinde in zicht realiseren alle partijen zich nu dat er
huiswerk op dit gebied te doen valt. Maar de resterende tijd is beperkt.

5.3 Het belang van de veren
Over het aantal overzettingen van de veren kunnen we indicatief stellen dat de utilitaire en
de recreatieve Gelderse veren samen 11 miljoen overzettingen realiseren. Dit is inclusief het
aantal inzittenden van overgezette (40%) personenauto’s.
De waarde van het economisch belang van de overzettingen in Gelderland op utilitaire en
betaalde recreatieve Gelderse veren, samen met de bestedingen van recreanten aan horeca
en winkels in de buurt, bedraagt geschat op basis van kengetallen afgerond € 100 miljoen.
Dit bedrag kan gezien worden als een grove becijfering van de materiële opbrengsten van
de veren. De immateriële opbrengsten zijn niet becijferd, maar waarschijnlijk zijn zij nog
veel groter dan de materiële opbrengst.

5.4 Gesprekken met ondernemers en
gemeenten
In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van de gesprekken met de ondernemers en de gemeente
weergegeven, verdeeld over diverse onderwerpen. Tijdens een fysieke bijeenkomst op 18
januari 2022 met de ondernemers en de gemeenten zijn de belangrijkste inzichten en
resultaten, voortkomend uit het onderzoek en uit de gesprekken, gepresenteerd. Op 27
januari 2022 heeft eenzelfde presentatie plaatsgevonden voor de gemeentebestuurders.
Daarbij werd duidelijk dat alle partijen ervan overtuigd zijn dat het stoppen van een veer
een grote impact heeft en heel veel mensen, organisaties en bedrijven in hun belangen
raakt.
Uit de opmerkingen van ondernemers en gemeenten komen twee belangrijke aspecten
helder naar voren:
1. partijen (zowel ondernemers als gemeenten) lijken redelijk overvallen door de snelheid
waarmee na 25 jaar een abrupt einde van het fonds in zicht komt;
2. men is van mening dat het fonds (of op zijn minst een fonds met gewijzigde
doelstellingen) zou moeten blijven bestaan maar een betere werking zou moeten kennen.
Spoedige actie is nodig, beter laat dan nooit
Samenvattend is het standpunt van partijen: het verenfonds in Gelderland niet afschaffen
maar anders inrichten, gericht op een betere werking: het dient veerondernemers en
gemeenten veel meer dan nu te prikkelen. Voorts zou een inzet van het fonds voor het
verduurzamen van de schepen of voor andere specifieke belangen door “maatwerk op
divers gebied” mogelijk moeten zijn.

5.5 De toekomstscenario’s
Op basis van het voorgaande zijn twee scenario’s te benoemen die de ondersteuning van de
exploitaties van veren als uitgangspunt hebben.
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1. Het verenfonds eindigt in de loop van 2024 mogelijk gevolgd door maatwerk subsidies
vanuit de Provincie Gelderland;
2. Het Verenfonds met enkele jaren verlengen na 2023 maar aangepast en gericht op een
lagere c.q. andere vorm van onttrekking;
1. Het verenfonds eindigt in de loop van 2024 mogelijk gevolgd door maatwerk
subsidies vanuit de Provincie Gelderland.
De Provincie Gelderland heeft gekozen voor een andere rol en inzet in het onderhouden van
de veren in Gelderland en herijkt de positie van de provincie in de Stichting Veren
Gelderland. De provincie heeft geen rol meer in het bestuur van het Verenfonds. De
verantwoordelijkheid van overheidszijde komt te liggen bij de oevergemeenten. Wel wil de
provincie in overleg met gemeenten in het regionale vervoerberaad (mobiliteit) incidenteel
middelen beschikbaar stellen, mits gerelateerd aan provinciale mobiliteitsdoelen. Voor veren
voor gebruik door fietsers (waaronder scholieren) en recreatief gebruik wordt een
instrumentarium ontwikkeld en kan maatwerk geleverd worden.
Het fonds kan in 2024 de laatste uitkering verrichten over het boekjaar 2023, waarna het
fonds uitgeput is. De gevolgen voor de exploitaties van veren en de bereidheid van
gemeenten voor ondersteuning zijn niet exact te voorspellen. Zonder hogere bijdragen van
de gemeenten zullen enkele gemeentelijke of particuliere veren stoppen of failliet gaan. De
maximaal benodigde aanvullende bijdrage, naast de € 500.000,-- die de gemeenten nu
betalen (20% respectievelijk 65 %), bedraagt bij een ongewijzigde structuur van het fonds
ca. € 1.000.000,--, gelijk aan de huidige jaarlijkse ondersteuning.
Naar verwachting biedt incidenteel maatwerk vanuit de provincie (zover nu helder is) alleen
een oplossing voor scholieren en voor toeristen. Het is de provincie die zelf of op aanvraag
van gemeenten maatwerk kan verrichten op door de provincie aangegeven beleidsvlakken
en doelen. Dit betreft dan met name het toeristische verkeer (fiets en voetganger) en
maatwerk voor scholieren die anders te ver moeten omrijden. Het vormt in ieder geval geen
passend alternatief voor de algemene ondersteuning van de veren die tot op heden heeft
plaatsgevonden. Voor diverse veren zal dit (deels) het einde van de ondersteuning van de
exploitatie betekenen.
2. Het gezamenlijk ontwikkelen van een adequaat arrangement
(instrument) ter ondersteuning van veren.
Om in de toekomst een gezonde en stabiele verenbranche in Gelderland te realiseren is het
noodzakelijk in een gefaseerde gezamenlijke aanpak binnen enkele jaren adequate
oplossingen te creëren voor de huidige problematiek.
Omdat het verenfonds 30 jaar bestaat is echter sprake van gewenning vanuit gemeenten en
ondernemers aan de makkelijke ondersteuning door het fonds. Het streven naar zo laag
mogelijke exploitatietekorten was geen uitgangspunt en evenmin bestonden er maxima
voor de hoogte of de duur van de subsidie. Dit leidde tot afhankelijkheid van het fonds op
basis waarvan eenvoudig kon worden geïnvesteerd: de kapitaallasten kunnen immers via de
exploitatie worden opgevoerd voor gedeeltelijke dekking uit het fonds.
Om van die gewenning af te komen en strakker te sturen op de resultaten is een
overgangsperiode nodig. Zonder een dergelijke overgangsperiode zal een deel van de
ondersteunde veren kunnen wegvallen. Het is immers onduidelijk of en hoe tekorten worden
aangevuld. In deze periode dienen door ondernemers en gemeenten verbeteringen
vormgegeven te worden met lagere exploitatietekorten en lagere onttrekkingen uit het
fonds als uitgangspunt. De resterende periode van twee jaar tot het einde van het fonds is
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echter onvoldoende om dit te realiseren. Een periode van enkele jaren, bijvoorbeeld vijf
jaar, vanaf 2022 zal minimaal nodig zijn om overtollige uitgaven te verkleinen en niet
gerealiseerde inkomsten alsnog te verwerven.
Aan het einde van de overgangsperiode moeten resultaten zijn bereikt in de vorm van:
-een afname van het aantal veren dat ondersteuning nodig heeft;
-een afname van de hoogte van de ondersteuning van de resterende veren;
-duidelijkheid over de hoogte van de tekorten van de veren die niet zonder ondersteuning
kunnen overleven.
Het tweede scenario impliceert dus een transitieperiode tijdens welke de afhankelijkheid van
het Verenfonds moet worden afgebouwd door aangepaste voorwaarden gericht op een
lagere of geen onttrekking. Gemeenten en exploitanten moeten in deze overgangsperiode
samen huiswerk maken gericht op het substantieel verlagen van de ondersteuning van
veerexploitaties. In de gevallen dat de maatregelen onvoldoende zijn om de kostendekking
van een veer te verbeteren moet worden bezien of en wat alternatieve oplossingen kunnen
zijn. Aan het einde van deze periode wordt de balans opgemaakt welke ondersteuning nodig
blijft en wie deze kosten draagt. Het is de bedoeling dat de gemeenten tijdens de
transitieperiode samen een instrument ontwikkelen voor de ondersteuning van de veren die
anders niet overleven. Dit kan in de vorm van bijvoorbeeld een stichting zijn die ook weer
een gezamenlijk fonds beheert.
De plannen die voor de transitieperiode gemaakt worden zullen zowel branche breed zijn als
lokaal individueel, maar altijd in samenwerking zijn tussen betrokken partijen. Branche
breed dient vanuit de gemeenten, de ondernemers en het Verenfonds gewerkt te worden
aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een Verenfonds anno 2023 met gewijzigde voorwaarden waarbij op voorwaarde van een
overeengekomen en gefaseerd verbeterplan per veer/gemeente wordt uitgekeerd;
ondersteuning op het onderwerp duurzaamheid binnen veerexploitaties;
onderzoek naar de verhoging van tarieven (tarievenvergelijking, prijselasticiteit,
dynamic pricing, fasering van de verhoging, verhoging voor toeristisch versus utilitair
gebruik, proefdraaien of pilots instellen, e.d.);
onderzoek (laten) doen naar mogelijke subsidies en subsidievormen vanuit het Rijk, de
Provincie en overige belangengroepen c.q. subsidieverstrekkers;
objectief beoordelen van de bijdragen van oevergemeenten en het (meer) meebetalen
door niet Gelderse gemeenten, buur provincies of andere belanghebbende partijen;
zoeken naar andere eventuele inkomstenbronnen zoals sponsoring, reclamekranten
e.d.;
de verbetering en professionalisering van de belangenbehartiging van de Nederlandse
zoetwaterveren door een nieuwe branchevereniging;
de verbetering van de onderlinge samenwerking van exploitanten door bijvoorbeeld
collegiale coaching, prijsafsprakenoverleg, best practices duurzaamheid;
promotie (PR) voor de veren en de veerexploitaties vanuit marketing oogpunt;
landelijke aandacht voor veren bij overheden (bijvoorbeeld een landelijk fonds, OV) en
bij het publiek (inzicht in kostenstructuur e.d.);
aandacht vragen voor een adequate routering voor veren bij gemeenten
(bewegwijzering, autonavigatie,);
bezien in hoeverre veren door de overheid kunnen worden meegenomen in de
electrificering van de binnenvaart.

Individueel kunnen exploitanten en gemeenten eigen onderzoek doen naar verbeteringen
in:
• eventuele herfinanciering kapitaallasten n.a.v. lage rentestanden;
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•
•
•
•
•

van maatregelen binnen de bedrijfsvoering zoals kosten reductie, aanpassen vaartijden,
etc. gericht op winstgevender exploitaties;
aanpassing routestructuren en bewegwijzering (ook bij wegwerkzaamheden) bij
gemeenten intern en bij toeristische organisaties;
de onderlinge relatie en daartoe taken en verantwoordelijkheden per partij vastleggen;
maatregelen die de duurzaamheid bevorderen;
combinatiefuncties voor de veren (commercieel gebruik, calamiteiteninzet, e.d.)

Foto: de Brakel II van Brakel naar Herwijnen
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6. Conclusies en aanbevelingen
6.1 Algemeen
In Nederland, een zeer waterrijk land, varen ongeveer 300 veren, waarvan ca. 48 in de
provincie Gelderland. Veren zijn bijzonder te noemen en de meeste gemeenten waar een of
meer veren varen vinden deze heel belangrijk. Toch hebben veel gemeenten niet goed in
beeld hoe groot dat belang is en hoe dat kan worden geduid.
Beleidsmatig worden veren binnen de overheid met name sectoraal en niet integraal
bekeken. Het is klaarblijkelijk lastig waar de veren beleidsmatig en qua verantwoording
ondergebracht moeten worden. Is dat bij toerisme, economie, beheer en onderhoud of
misschien bij financiën? Dit zorgt ervoor dat de beleidsmatige invalshoek waaruit veren
bekeken worden niet altijd de meest optimale is, maar wel de basis vormt voor
besluitvorming rondom de veren.
Een goede veerdienst is voor veel gemeenten een veerdienst die bij voorkeur door een
externe organisatie of ondernemer wordt geëxploiteerd, vanzelfsprekend vaart, geen
problemen veroorzaakt en dus weinig aandacht vraagt. Dit leidt er echter toe dat er veelal
minimaal contact is tussen exploitant en gemeente en er over het algemeen weinig begrip is
over en weer.
Door de min of meer vanzelfsprekende continuïteit in de dagelijkse bedrijfsvoering van met
name utilitaire veren genereren deze binnen een gemeente meestal weinig aandacht. Echter
ze realiseren dagelijks wel grote aantallen overzettingen. Dit gemis aan aandacht geldt in
veel mindere mate voor sec toeristische veren omdat toerisme in gemeenten veelal als
belangrijk wordt getypeerd én omdat dit extra inkomsten genereert. Dit heeft tot gevolg dat
toeristische veren vaak (onevenredig) veel aandacht krijgen. Ook in de provincie Gelderland
-de provincie met de meeste rivieren en de meeste veren in Nederland- ligt dit niet anders,
zo is gebleken uit de gesprekken met de gemeenten en de ondernemers.
Niet alle ondernemers en gemeenten zijn even goed op de hoogte van de dreigende
opheffing van de financiële ondersteuning door het Verenfonds. Bovendien waren de
effecten die dat teweeg zouden kunnen brengen door het beperkte contact tussen veel
gemeenten en ondernemers in de afgelopen jaren geen echt gespreksonderwerp.
De gesprekken die in het kader van dit onderzoek met exploitanten en gemeenten zijn
gevoerd vormden voor veel respondenten dan ook een “wake-up call”.
Inmiddels is het de meeste partijen duidelijk dat bij een abrupt stoppen van het fonds over
enige jaren, zonder dat erop wordt geanticipeerd, grote gevolgen kunnen optreden die het
maatschappelijk evenwicht op divers gebied (mobiliteit, gebiedsisolement, milieubelasting,
etc.) kunnen verstoren.
Overleg met gemeenten en ondernemers heeft geresulteerd in een scenario dat steun kan
vinden bij deze partijen en een oplossing biedt in de vorm van een overgangsperiode. Op
termijn moet het daardoor mogelijk zijn de ondersteuning, van nu jaarlijks €1 miljoen ten
laste van het Verenfonds en €0,5 miljoen ten laste van de gemeenten, substantieel terug te
brengen. Met hoeveel het tekort kan worden verminderd is op voorhand niet aan te geven;
een situatie waarin alle exploitaties financieel sluitend zijn zal echter niet ontstaan.
Uiteindelijk zal de rek in de exploitatie door een structureel betere prestatie eruit zijn. Het
laatste woord ligt dan bij partijen zoals de overheid of men het waard vindt of, en zo ja met
hoeveel men een veer te wenst te blijven ondersteunen.
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6.2 Conclusies
1. Het maatschappelijk en economisch belang van de veren, in het algemeen en voor de
provincie Gelderland, is groot en alle betrokken partijen dienen dit te onderkennen; een
grove becijfering geeft aan dat de economische waarde van de overzettingen in Gelderland
jaarlijks de € 100 miljoen beloopt. Een tijdelijke (of naar later wellicht blijkt een structurele)
ondersteuning voor de veren, die momenteel niet goed op eigen benen kunnen staan, is
noodzakelijk.
2. Het Gelders Verenfonds is over de afgelopen decennia een uniek instrument gebleken om
exploitaties van veerponten te ondersteunen. Door het gemak en de vanzelfsprekendheid
waarmee aanvragen werden gehonoreerd is echter niet zuinig met het fonds
omgesprongen. Dit heeft ertoe geleid, in combinatie met een gebrek aan vulling, dat sneller
dan nodig uitputting heeft plaatsgevonden. Met een strakkere sturing op voorwaarden en
uitgaven was het fonds veel langer in stand gebleven. Het is echter nog niet te laat om het
tij te keren.
3. Ondernemers en gemeenten onderkennen gezamenlijk dat een adequate ondersteuning
van de veren belangrijk is en zijn bereid de handen ineen te steken gericht op het
verkleinen van exploitatietekorten en het vergroten van inkomsten. Het is daarbij wenselijk
dat dit gebeurt in een door alle betrokken partijen onderkende verantwoordelijkheid
(ondernemers, gemeenten, provincie en eventueel het Rijk). Het uiteindelijke doel is een
financieel gezonde en duurzame instandhouding van veerexploitaties in Gelderland te
bereiken, maar daar waar nodig financieel te ondersteunen.
4. Om in de toekomst een gezonde en stabiele veerbranche in Gelderland te realiseren is
het noodzakelijk in een gefaseerde gezamenlijke aanpak hier binnen enkele jaren naar toe
te werken. Gezamenlijk onderschrijven exploitanten en gemeenten het (voorkeur) scenario
waarbij gezamenlijk een adequaat arrangement (instrument) ter ondersteuning van veren
wordt ontwikkeld. Het is daarbij nodig om het Verenfonds met enkele jaren te verlengen na
2023, maar aangepast en gericht op een adequate en lagere onttrekking. Gezamenlijk met
de Provincie Gelderland zal gezocht moeten worden naar mogelijkheden het fonds voor die
overgangsperiode financieel aan te vullen.
5. Voor het einde van de overgangsperiode moet een gezamenlijk instrument voor en door
de gemeenten zijn ontwikkeld voor de structurele ondersteuning van veren die zonder steun
niet overleven.

6.3 Aanbevelingen

Er zijn twee scenario’s denkbaar voor de toekomst van de Gelderse veren.
Ten eerste: de ondersteuning vanuit het fonds stopt in 2024 waarna, behoudens maatwerk
vanuit provincie, de gemeenten zelf volledig aan zet zijn voor de ondersteuning van de
veren;
Ten tweede: het gezamenlijk ontwikkelen van een adequaat arrangement (instrument) ter
ondersteuning van veren. Het is daarbij nodig het verenfonds gedurende een
overgangsperiode te verlengen zodat ondernemers en gemeenten exploitaties en veren
gezamenlijk kunnen saneren. Door een combinatie van een lager exploitatietekort c.q.
bijdrage en meer inkomsten en bijdragen ontstaat een betere basis om een nieuw
ondersteuningsinstrument in te voeren.
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Op basis van dit onderzoek heeft het tweede scenario de voorkeur. Ondernemers en
gemeenten geven ook de voorkeur aan scenario twee. De volgende aanbevelingen worden
gedaan:
1. Gemeenten gaan spoedig met de veerexploitanten in overleg om gezamenlijk te
inventariseren welke korte- en lange termijn exploitatieverbeteringen mogelijk zijn; op basis
van de rekening 2021 wordt een verbeterplan opgesteld gericht op een uiteindelijk sluitende
exploitatie.
2. De brancheorganisaties LVP en VEEON worden door de VNG Gelderland benaderd om
mee te denken en gezamenlijk branche brede oplossingen voor de geschetste problematiek
aan te dragen, en (zo mogelijk vanuit een verbeterde en meer professionele branche
vertegenwoordiging) overleg met provincie(s) aan te gaan inzake de verlenging van de
ondersteuning van het fonds met enkele jaren en met het Rijk om provinciale en landelijke
ondersteuning van veren aan te gaan;
3. VNG Gelderland gaat met de oevergemeenten en met de Provincie Gelderland in overleg
over de haalbaarheid van de financiële ondersteuning van de tijdelijke voortzetting van het
Verenfonds tot tenminste 2028 als voorloper van een zelf te ontwikkelen gemeentelijk
ondersteuningsinstrument;
4. VNG Gelderland en oevergemeenten gaan met het bestuur van het Gelders Verenfonds
in overleg om de doelstellingen en voorwaarden voor het Verenfonds voor de komende
jaren aan te scherpen;
5. VNG Gelderland verzoekt de Provincie Gelderland met voorstellen te komen voor een
instrumentarium voor de ondersteuning van veren voor utilitaire fietsers en recreatie;
6. VNG Gelderland en de oevergemeenten starten op korte termijn een politieke lobby
gericht op Provinciale staten en de Tweede Kamerfracties om het probleem van de afbouw
van de exploitatieondersteuning van veren onder de aandacht te brengen.
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Bijlage 1
Gesprekken
Veerdiensten
Rheden–Rhederlaag
Vorchten–Wijhe
Dieren–Olburgen
Wijk bij Duurstede–Rijswijk
Beusichem-Wijk bij Duurstede
Huissen-Loo
Opheusden-Wageningen
Neder Betuwe-Opheusden
Millingenwaard–Doornenburg
Millingen aan de Rijn-Pannerden
Culemborg–Schalkwijk
Ingen–Elst
Brakel-Herwijnen
Aalst-Veen
Nederhemert Noord–Nederhemert Zuid
Veerorganisaties
Stichting de Maasveren (5 veren)
Uiterwaarde (10 veren)
Belangenverenigingen
Landelijk Veren Platform (LVP)
Vereniging van eigenaren en exploitanten van overzetveren Nederland (VEEON)
Gemeenten
Berg en Dal
Buren
Culemborg
Druten/Wijchen
Heerde
Lingewaard
Lochem
Neder Betuwe
Overbetuwe
Rheden
Tiel
Wageningen
Zaltbommel
Voorst
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Bijlage 2
Vragenlijst veren Rivierenland 2021
Versie:
oevergemeenten

Gemeente:

…………………………………….

Ingevuld door:
dhr/mw ……………….….……….
E-mailadres:
…………….………………………….
Telefoonnummer:
…………….………………………….
Datum:
……….………….……………………
_________________________________________________________________________
____
Graag per veer invullen
1.
Welke veerdiensten zijn actief in uw gemeente (voetveer of autoveer)?
Antwoord:
2.
Betreft de veerdienst met name een utiliteitsveer (woon/werk, school) of
voornamelijk recreatief/toeristisch?
Antwoord:
3.
Wie is de eigenaar van het veer?
Antwoord:
4.
Vaart het veer het gehele jaar of alleen bepaalde perioden in het jaar?
Antwoord:
5.
Heeft u klantgegevens over 2019? (overtochten, auto’s, fietsers, voetgangers per
jaar)
Antwoord:
6.
Beschikt u over de jaarrekeningen van de veerdienst (2016 t/m 2020)?
Antwoord:
7.
Levert u een jaarlijkse financiële bijdrage aan het veer en voor welk bedrag?
Antwoord:
8.
Krijgt het veer een bijdrage van het Gelders Verenfonds en voor welk bedrag?
Antwoord:
9.
Hoe belangrijk vindt u het veer voor uw gemeente?
Utiliteit
……………………………………… (woon-werk)
Maatschappelijk
……………………………….. (woon-school, voorzieningen, etc.)
Recreatief/toeristisch
………………………………………
Overig
………………………………………
10.
Bent u van mening dat het veer een lokaal, bovenlokaal, regionaal of meer landelijk
doel behartigt?
Antwoord:
11.
Welke rol speelt het veer naar uw idee als er specifiek naar de mobiliteit in uw regio
wordt gekeken.
Antwoord:
12.
Wat is naar uw idee het gevolg als in de toekomst de jaarlijkse bijdrage van het
Gelders Verenfonds voor het veer weg zou vallen?
Antwoord:
13.
Is uw gemeente bereid in de toekomst een hogere jaarlijkse (symbolische of
substantiële) bijdrage voor het veer beschikbaar te stellen dan tot nu toe?
Antwoord:
14.
Wat is naar uw idee de consequentie als de veerdienst in de toekomst eventueel zal
ophouden te bestaan?
Antwoord:
15.
Zijn er naar uw idee mogelijkheden om de exploitatie van het veer voor de toekomst
meer te borgen dan in de huidige situatie (bijvoorbeeld privatiseren, andere
exploitatievorm)?
Antwoord:
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16.
17.

Kunnen de tarieven voor het gebruik van de veerdienst naar uw idee worden
verhoogd?
Antwoord:
Heeft u overige suggesties, van welk aard dan ook, m.b.t. de veerdienst, de
exploitatie van het veer of het veer in zijn algemeenheid?
Antwoord:

Opmerkingen:
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Bijlage 3
Vragenlijst veren Rivierenland

Exploitant:

…………………………………….

Ingevuld door:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

dhr/mw ……………….……………
…………………….………
…………………….………

Naam van het veer:
..…………………………..
Type veer:
……………..…………….. (autoveer, fietsveer)
Oevergemeenten:
……………..……………..
Eigenaar van het veer:
………………..…………..
Datum:
……………..……………..
_________________________________________________________________________
____
Graag per veer beantwoorden.
1.
Kunt u het passagiersgebruik van het veer bij benadering aangeven?
Woon-werkverkeer:
……………….. %
Woon-school verkeer:
……………….. %
Winkel-familiebezoek:
……………….. %
Toeristisch gebruik:
……………….. %
2.
Is de exploitatie van het veer gemiddeld per jaar rendabel?
Antwoord:
3.
Krijgt het veer een bijdrage van een van de oevergemeenten of van het Gelders
Verenfonds en voor welk bedrag?
Antwoord:
4.
Heeft u klantgegevens van het veer (totaal aantal overtochten, auto’s, fietsers,
voetgangers per jaar) en kunnen wij daarover beschikken?
Antwoord:
5.
Kunnen wij beschikken over een of meerdere jaarrekeningen van de veerdienst,
indien aanwezig?
Antwoord:
6.
Bent u van mening dat het veer een lokaal, bovenlokaal, regionaal of meer landelijk
doel behartigt?
Antwoord:
7.
Welke rol speelt het veer naar uw idee als er specifiek naar de mobiliteit in uw regio
wordt gekeken?
Antwoord:
8.
Wat is naar uw idee het gevolg voor uw veerdienst en veerdiensten in Gelderland in
zijn algemeenheid als in de toekomst de subsidie van het Gelders Verenfonds voor
niet financieel rendabele veren weg zou vallen?
Antwoord:
9.
Zijn de oevergemeenten naar uw idee bereid in de toekomst eventueel een jaarlijkse
bijdrage voor het veer beschikbaar te stellen of een hogere bijdrage dan tot nu toe?
Antwoord:
10.
Wat is naar uw idee de consequentie voor de regio van de oevergemeenten als de
veerdienst in de toekomst eventueel zou ophouden te bestaan?
Antwoord:
11.
Zijn er naar uw idee mogelijkheden om de continuïteit van de exploitatie van het
veer voor de toekomst meer te borgen dan nu?
Antwoord:
12.
Kunnen de tarieven voor overzettingen naar uw idee verhoogd worden zonder
substantieel klantverlies? Zo nee waarom niet?
Antwoord:
13.
Heeft u overige suggesties, van welk aard dan ook, m.b.t. de veerdienst, de
exploitatie van het veer of het overheidsbeleid m.b.t. veren in zijn algemeenheid?
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Uit: Onderzoek naar de veren in Gelderland, Twijnstra & Gudde, 2020, p. 38
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Uit: Onderzoek naar de veren in Gelderland, Twijnstra & Gudde, 2020, p. 39
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1 10. 220621 Memo Euregio resultaten Euregioraadsvergadering 9 juni 2022

Resultaten Euregioraadsvergadering d.d. 9 juni 2022 in Groesbeek
De Euregioraadsvergadering vond deze keer in fysieke vorm plaats in het Vrijheidsmuseum in
Groesbeek. Voorzitter Thomas Ahls heette de ruim 90 aanwezigen van harte welkom. Vervolgens
heette wethouder Erik Weijers de aanwezigen namens de Gemeente Berg en Dal van harte welkom
in Groesbeek en verwelkomde museumdirecteur Wiel Lenders iedereen in het museum.
Euregionaal Mobiliteitsplan
Tijdens de Euregioraadsvergadering heeft het onderzoeksconsortium de aanpak en de stand van
zaken met betrekking tot de uitwerking van de cases voorgesteld.
Op 10 maart 2022 heeft de Euregioraad het Euregionaal Mobiliteitsplan vastgesteld en tevens 5
mobiliteitsinitiatieven (cases) aangewezen, die in het kader van het INTERREG-Project Euregionaal
Mobiliteitsplan verder uitgewerkt dienen te worden. Dit zijn:
1)
2)
3)
4)

Voorstudie grensoverschrijdende fietstracés
Onderzoek naar grensoverschrijdend dekkend mobiliteitshub-netwerk
Onderzoek naar grensoverschrijdend dekkend netwerk voor laadinfrastructuur
Inventariseren kansen voor grensoverschrijdende samenwerking multimodale overslagpunten
gecombineerd met een onderzoek grensoverschrijdend informatie- en reserveringssysteem
vrachtautoparkeerplaatsen
5) Voorstudie realisatie grensoverschrijdende Mobility-on-Demand
Er wordt per case onderzocht worden, welke partners, maatregelen en financiën benodigd zijn om
het desbetreffende mobiliteitsinitiatief te realiseren. Hiertoe worden per initiatief drie
stakeholderbijeenkomsten georganiseerd. Doel is het dat deze cases aansluitend (maar buiten het
INTERREG-project Euregionaal Mobiliteitsplan) ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. De eerste
bijeenkomsten hebben medio mei plaatsgevonden. De volgende overleggen staan voor 27 juni en
medio september gepland.
 Mocht u geïnteresseerd zijn in de stakeholderbijeenkomsten of algemene aanvullende
informatie over het Euregionaal Mobiliteitsplan wensen, kunt u contact opnemen met Heidi
de Ruiter via deruiter@euregio.org of +49-2821-793022.
Interreg VI A
De officiële aftrap van het Interreg VI A-programma Duitsland-Nederland 2021-2027 vond plaats op
20 april tijdens een digitaal evenement. Hubert Bruls was als vertegenwoordiger van de Euregio's
betrokken bij een paneldiscussie. Meer dan 600 belangstellenden keken naar de livestream. Na
afloop waren onze regionale programmamanagers aanwezig om vragen te beantwoorden.
Nieuwe projectaanvragen kunnen vanaf 21 april worden ingediend. De hoofdthema's van het nieuwe
Interreg VI-programma zijn:
 Een innovatiever programmagebied
 Een groener programmagebied
 Samen werken aan een verbonden grensgebied
 Europa dichter bij de burger.
Binnen Interreg VI is er ruim 225 miljoen Euro aan EU-middelen beschikbaar voor de ondersteuning
van projecten. Voor de eerste twee prioriteiten is ca. 65% van het budget gereserveerd. Voor de
laatste beide prioriteiten is 35% van de middelen beschikbaar.

Er zijn veel aanknopingspunten naar de Strategische Agenda 2025+ van de Euregio Rijn-Waal. Het
Euregiosecretariaat zal organisaties en bedrijven in de regio actief benaderen en hen ondersteunen
bij de ontwikkeling van passende projectvoorstellen.
 Alle informatie over het nieuwe Interregprogramma is te vinden op www.deutschlandnederland.eu. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de collega´s van het regionale
programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal (rpm@euregio.org; +49-2821-79300).
Grenslandagenda NRW-NL
Tijdens de vierde Grenslandconferentie op 31 maart in Aachen in Duisburg hebben Nederland en
Nordrhein-Westfalen de nieuwe Grenslandagenda voor 2022 vastgesteld met de thema´s
arbeidsmarkt, onderwijs, mobiliteit en veiligheid. De Grenslandagenda 2022 vindt u op deze website.
 De Grenslandconferentie 2023 zal in het najaar in Nijmegen en daarmee in de Euregio RijnWaal plaatsvinden. plaatsvinden. Zodra de datum hiervoor bekend is, zullen wij u deze
mededelen.
Afscheid oud-Euregioraadsleden
Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland op 16 maart 2022 en de herindeling van
vijf gemeenten tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk is de samenstelling van de Euregioraad
veranderd. Tijdens vergadering werden de vertrekkende Nederlandse Euregioraadsleden bedankt n
voor hun inzet in de afgelopen raadsperiode en kregen zij als blijk van waardering een kleine attentie.
De oud-raadsleden die niet aanwezig konden zijn, ontvangen deze blijk van waardering binnenkort
per post.
Informatiebijeenkomst nieuwe Euregioraadsleden
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland op 16 maart 2022 en de
herindeling van vijf gemeenten tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk zijn er veel nieuwe
Euregioraadsleden bijgekomen. Voor de nieuwe Nederlandse Euregioraadsleden vindt op donderdag
13 oktober 2022, 15.00 uur een hybride informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst
worden de nieuwe raadsleden geïnformeerd over de taken, structuur en gremia van de Euregio RijnWaal en de verschillen tussen de Nederlandse en Duitse gemeentelijke structuren en
verantwoordelijkheden.
 De uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt binnenkort.
Euregioraadsreis naar Brussel
In het kader van het 50-jarig jubileum van de Euregio Rijn-Waal was voor 2021 een Euregioraadsreis
naar Brussel gepland. Helaas kon deze reis vanwege corona niet doorgaan. Aangezien het er op lijkt,
dat de corona-situatie zich heeft gestabiliseerd, vindt de Euregioraadsreis nu dit jaar op 22 en 23
september plaats. Op het programma staan o.a. een bezoek aan de Europese Commissie en het
Europees Parlement, waar wij in gesprek gaan met enkele leden van het Europees Parlement en
vertegenwoordigers van de Europese Commissie. Ook brengen wij een bezoek aan de Euregio MaasRijn en het voormalige Neutraal-Moresnet. Uiteraard biedt het programma daarnaast voldoende
gelegenheid om uw collega-raadsleden en de medewerkers van het secretariaat beter te leren
kennen.

 Geïnteresseerde Euregioraadsleden kunnen zich nog tot 30 juni via info@euregio.org oor
deze reis aanmelden. Alle verdere informatie m.b.t het vervoer, opstapplekken,
overnachtingsadres etc. wordt zo snel mogelijk ter beschikking gesteld.
Euregio-Wegwijzer
Nadat de Euregio Rijn-Waal in 2013-2014 en 2017-2019 het programma Euregio-Wegwijzer aan haar
leden heeft aangeboden, biedt de Euregio Rijn-Waal dit programma in 2022-2023 opnieuw aan.
Euregio-Wegwijzer heeft tot doel leden van de Euregioraad en Euregio-commissies,
Euregiocontactpersonen en Euregio-ambassadeurs kennis bij te brengen over de verschillende
politieke, organisatorische en culturele structuren tussen Duitsland en Nederland, en de
taalvaardigheid voor de uitvoering van Duits-Nederlandse projecten te versterken. Het programma
bestaat uit vier onderdelen: cultuurcursus, taalcursus Duits of Nederlands, excursies en een
uitwisselingsprogramma
 Dit jaar zal de tweedaagse cultuurcursus worden aangeboden. Dit seminar vindt plaats op 14
en 15 december. De overige onderdelen zullen in 2023 worden aangeboden.
Jaarrekening 2021
Er zijn bij de controle van de jaarrekening over 2021 geen onregelmatigheden vastgesteld. Het jaar
wordt met een klein tekort van € 12.346,38 afgesloten. De Euregioraad heeft decharge verleent aan
het Dagelijks Bestuur en aan de secretaris.

Jaarrekening 2021
Projecten
logistiek, verkeer
en opslag
€ 627.424,07

Projecten
wetenschappelijk onderzoek,
innovatie en technologie

Projecten
arbeidsmarkt en
bedrijfsadvisering

€ 5.716.430,25

€ 220.611,84

People to
People
€ 735.016,44

Projecten
agrobusiness en food
€ 1.397.250,66

Projecten
gezondheid en welzijn

Budget
Euregio Rijn-Waal
2021

Projecten
energie en
milieubescherming

€ 922.272,89

€ 3.243.177,93

€ 3.327.151,73

Projecten
onderwijs
en cultuur
€ 1.472.106,96
Projecten
kunst, entertaiment
en creatieve sector
€ 548.538,52

2021totaal/Inkomsten (€ 3.230.831,55)
Ledenbijdrage en
institutionele subsidies

GrensInfoPunt
€ 468.387,96

GrensInfoPunt
Euregionaal Mobiliteitsplan

€ 536.825

€468.388

€43.276

People to People
DigiPro/EnerPRO
Gezondheidszorg en welzijn

Overige inkomsten

2021totaal/Uitgaven (€ 3.243.177,93)

Interreg Europe

€ 565.019

Interreg-Financiële controle

€231.509
€9.685
€107.738
€122.743
€133.298

Interreg-Projectenbegeleiding
Subsidies EU en regionale
cofinanciering

€611.999

Interreg-Programmabegeleiding
€ 2.128.988

Euregio-Forum
Organisatiekosten Euregio

€704.764
€63.234
€746.543
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Nazending ALV 29 juni 2022

Geachte leden van college en gemeenteraad,
Eerder hebben wij u met de ledenbrief van 1 juni jl. de agenda met een aantal bijlagen toegezonden
voor onze ALV van 29 juni a.s. In deze nazending ontvangt u hierbij de volgende stukken:
- Overzicht rijksbeleid op het gebied van wonen (ter informatie bij agendapunt 9: Overzicht
rijksbeleid op het gebied van wonen)
- Ingediende moties en preadviezen daarop van het bestuur (te behandelen op basis van de
volgorde van de ALV-agenda).
Volledige vergaderset, inclusief nazending
Het volledige overzicht van alle vergaderstukken, inclusief deze nazending, voor de ALV van 29 juni
a.s. vindt u op de VNG-website.
Ook informeren we u in deze brief over:
- de voorbereiding van een resolutie over de financiële positie van gemeenten vanaf 2026
- de volgorde van behandeling van de moties tijdens de ALV
- het bericht dat de gemeentesecretarissen vandaag ontvangen over stemmen in de ALV
Voorbereiding resolutie over financiële positie gemeenten vanaf 2026
De VNG is al enkele maanden in gesprek met het kabinet over de situatie die door het
coalitieakkoord is ontstaan en die eerder is omschreven als het ‘ravijn’: een reductie van de
gemeentelijke middelen na 2025. In het belang van onze inwoners moeten gemeenten kunnen
investeren in de grote maatschappelijke opgaven die nu spelen. We zien dat het gemeentefonds tot
en met 2025 sterk groeit (de ‘koek wordt groter’), maar dat er voor de periode daarna sprake is van
grote onzekerheid en een dreiging van een terugloop van gemeentelijke middelen. Het gesprek met
het kabinet heeft nog niet tot een doorbraak geleid.
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Het is duidelijk dat het ‘ravijn’ zorgt dat investeringen die met een langere termijn worden
aangegaan niet gedekt kunnen worden en gemeenten daarom niet kunnen doen wat
maatschappelijk wel nodig is. Dat gaat direct ten koste van inwoners, bedrijven en het
maatschappelijk middenveld. Om dit te voorkomen zijn we sinds de beëdiging van het kabinet in
gesprek over de structurele financiële situatie van gemeenten. We doen daarin een dringend
beroep aan het kabinet om gemeenten in staat te stellen hun rol te spelen.
Tot nu toe hebben die gesprekken niet tot een bevredigend resultaat geleid. Daarom heeft het
bestuur een resolutie over de inzet richting kabinet voorbereid voor de ALV. In die resolutie
benadrukken we het belang van structurele financiering en benoemen we de gevolgen als dat niet
geregeld wordt.
In het op woensdag 22 juni geplande Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv) met de
fondsbeheerders (minister Bruins Slot en staatssecretaris Van Rij) hadden wij nogmaals indringend
onze inzet over het voetlicht willen brengen. Inmiddels is dit BOFv echter afgezegd. Als er niet op
korte termijn een nieuwe datum voor het BOFv komt, zullen wij u komende woensdag een resolutie
toesturen.
We realiseren ons dat er voor u richting onze ALV van 29 juni een zeer beperkte tijd resteert om
deze resolutie in uw gemeente te bespreken. Gelet op het precaire karakter van datgene wat in de
resolutie aan de orde zal komen, willen wij echter indien mogelijk het overleg met het kabinet in het
BOFv afwachten zodat we de uitkomsten van het overleg in de resolutie kunnen verwerken.
Volgorde behandeling moties
De verschillende moties worden behandeld bij het betreffende agendapunt. Dat leidt tot
behandeling in deze volgorde:
6. Voorstellen inzet en financiën VNG 2023
- Motie Barendrecht “Vermindering beleggingsportefeuille VNG”.
8. Bestuurlijke afspraken klimaat en energie
- Motie Veldhoven: “Plan van aanpak capaciteit schaarste elektriciteitsnetwerk”
- Motie Zwijndrecht “Programmeerbare financiering energietransitie”
- Motie Terneuzen “Uitvoerbaarheid op het gebied van de transities van klimaat, energie, stikstof
en wonen”.
9. Overzicht rijksbeleid op het gebied van wonen
- Motie Sluis: “Hulp bij bijdrage versnelling woningbouw”
- Motie Gemeenten Achterhoek: “Concrete planning verbetertraject Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO) na invoering van de wet en realistische communicatie”
- Motie Moerdijk “Omgevingswet mag (nationale) woningbouwambitie niet vertragen”.
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10. Verantwoording bestuur over uitvoering moties ALV 13 januari 2022 en eerdere
ledenvergaderingen
- Motie Rijswijk: “Meer aandacht voor rol gemeenten bij de totstandkoming en implementatie van
afspraken over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid”
- Motie Almere en Tilburg “Een uitvoerbaar en betaalbaar inburgeringsstelsel, anders niet
acceptabel voor gemeenten deel II”
- Motie Utrechtse Heuvelrug “Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s”
- Motie Heemstede “Lachgas: nu doorpakken!”
- Motie Wijk bij Duurstede, Heemstede en Noordoostpolder “Structurele aandacht en financiering
voor informatieveiligheid op lokaal niveau”
- Motie Heemstede “Inclusief stemmen voor mensen met een visuele beperking”
- Motie Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk “Verminderen administratieve druk als gevolg
van explosieve groei van het aantal SISA-regelingen”
- Motie Borsele: “Terug naar het oorspronkelijk doel van de Wmo”
- Motie Heemstede: “Versterking wisselwerking gemeenten - de VNG”.
Wij beseffen dat de stukken in deze nazending u pas kort voor de ALV van 29 juni a.s. bereiken en
zijn u bij voorbaat dankbaar voor uw inspanningen om de standpuntbepaling in uw gemeente voor
te bereiden. Mochten er nog nieuwe moties worden ingediend, dan zullen wij u die zo spoedig
mogelijk toezenden.
Bericht aan de gemeentesecretarissen over stemmen in de ALV
Voor de goede orde wijzen we u erop dat alle gemeentesecretarissen vandaag de stemkaart met
unieke barcode ontvangen, waarmee de vertegenwoordiger van de gemeente deel kan nemen aan
de stemmingen in de ALV. Bij deze ALV in De Westfries in Hoorn kunnen alleen fysiek aanwezige
vertegenwoordigers van de gemeenten deelnemen aan de stemmingen.
De ALV is voor belangstellenden die niet aanwezig kunnen zijn ook live volgen via www.vng.nl.
U hoeft zich daarvoor niet aan te melden.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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Handreiking Leegstand te lijf 2.0: Woningen en agrarisch vastgoed

Geachte leden van college en gemeenteraad,
Ondanks het grote woningtekort staan nog te veel panden langdurig leeg. Veel gemeenten pakken
leegstand aan. Onder meer om extra woonruimte te creëren. Eind 2020 heeft de VNG de model
leegstandverordening geactualiseerd en de handreiking “Leegstand te lijf 2.0: Met speciale
aandacht voor winkels en kantoren” uitgebracht. De handreiking is nu aangevuld met “Leegstand te
lijf 2.0: Woningen en agrarisch vastgoed”. Wij attenderen u op deze nieuwe handreiking en wijzen
op de mogelijkheden die bijvoorbeeld de leegstandverordening biedt in de gemeentelijke aanpak.
Aanleiding
Om verschillende redenen is een actieve aanpak van leegstand wenselijk. Door het woningtekort,
maar ook door structurele leegstand van verouderde kantoren, sluiting van winkels en vrijkomende
agrarische bebouwing. Gemeenten hebben diverse mogelijkheden om leegstand te bestrijden. Om
die reden heeft de VNG eind 2020 de model leegstandverordening geactualiseerd. Ook is toen een
handreiking gepubliceerd waarin naast die verordening ook andere instrumenten de revue
passeren. Deze worden met praktijkvoorbeelden geïllustreerd. In die handreiking is vooral ingegaan
op leegstaande bedrijfsruimten, zoals kantoren en winkels.
Nu is er een aanvulling op die handreiking, die ingaat op de aanpak van leegstaande woningen en
agrarisch vastgoed. Komend najaar gaat de VNG enkele bijeenkomsten rond deze twee
onderwerpen organiseren.
De aanpak van leegstand is een onderwerp dat ook de gemeenteraad zal interesseren. De raad
gaat bovendien over de inzet van een aantal instrumenten, zoals de leegstandverordening, het
bestemmingsplan, de huisvestingsverordening en subsidiemogelijkheden.
Wat betekent dit voor de ambtelijke organisatie
De nieuwe handreiking is te vinden op de VNG-website.
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De handreiking behandelt twee heel verschillende vormen van leegstand. Maar in beide gevallen is
deze interessant voor gemeentelijke afdelingen ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. Het
hoofdstuk over aanpak van leegstaande woningen is met name voor een afdeling wonen
interessant. Het hoofdstuk over agrarisch vastgoed is vooral relevant voor ambtenaren die zich met
het landelijk gebied bezighouden.
De ervaring leert dat een actieve aanpak van leegstand veel tijd en een lange adem vergt.
Financiering van de beleidsontwikkeling en toezicht en handhaving komt grotendeels ten laste van
de algemene middelen van de gemeente.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

2/2

Handreiking

Leegstand te lijf 2.0: Woningen
en agrarisch vastgoed
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1 Inleiding
1.1

Vraagstukken
De handreiking Leegstand te Lijf en een modelverordening over leegstand kende tot 2022 een
focus op leegstaande bedrijfspanden en winkels. De aanpak van leegstand is ook van belang voor
woningen en agrarisch vastgoed. Deze aanvulling op de handreiking Leegstand te Lijf biedt inzicht
in hoe gemeenten kunnen omgaan met leegstand bij dit vastgoed. Welke vraagstukken dienen zich
aan bij een aanpak hiervoor?
Het woord “leeg” suggereert een harde, duidelijke tegenstelling met “vol”: een pand is ofwel in
gebruik ofwel staat leeg. In de werkelijkheid bleek er in de handreiking voor kantoren en winkels al
een grijs gebied tussen leeg en vol te bestaan. In het geval van agrarisch vastgoed en woningen
geldt dat nog sterker. Agrarische activiteiten verminderen vaak geleidelijk, waardoor in het begin
veelal een gedeelte van de bebouwing (deels) leeg komt te staan. Voorts speelt het vraagstuk dat
de bebouwing niet leeg staat, maar voor andere zaken wordt gebruikt dan waar het voor bestemd
is. Bij woningen speelt dit nog sterker, in de huidige overspannen woningmarkt staat er erg weinig
echt leeg. Maar dat wil niet zeggen dat de problematiek verdwenen is. De druk op de woningmarkt
kan achterliggende structurele leegstandsrisico’s tijdelijk uit beeld houden, zonder ze echt op te
lossen. Bovendien kan er sprake zijn van gebruik op een manier die minder wenselijk is. In deze
handreiking hanteren we daarom een bredere kijk op leegstand, en nemen we zaken als suboptimaal of ongewenst gebruik ook mee.
Vraagstukken in deze handreiking bij woningen hebben betrekking op gebruik als tweede woning,
buy to let-constructies of leegstand bij herstructurering. Hoe is deze woningleegstand te verantwoorden in een woningmarkt onder druk? Welke instrumenten heeft de gemeente om oneigenlijk
gebruik en leegstand te voorkomen? Bij vrijkomend agrarisch gaat het om toepassing van
rood-voor-roodregelingen, transformaties, aanwenden voor ander gebruik (bijvoorbeeld zorgboerderijen). Er liggen hierbij veel relaties met andere beleidsvelden, zoals ruimtelijke ontwikkeling,
landschap, natuurbeheer en recreatie.
In de handreiking zullen deze en andere vragen nader geduid worden; enerzijds vanuit de juridische
basis in de Leegstandwet en andere relevante wetten (Huisvestingswet, Omgevingswet, Wet op de
ruimtelijke ordening). Anderzijds gaat het in de handreiking om praktische handvatten richting
beheer en benutting van vastgoed.

1.2

Aan de slag met leegstandsbeleid
De aanpak van agrarisch vastgoed krijgt voor de
gemeente in vijf stappen vorm, waarbij we aansluiten bij de beleidscyclus.

5.
Evaluatie

1.
Rolbepaling

1. Rolopvatting: In de eerste stap gaat het om
het definiëren van het probleem. Waarom wil
je als gemeente inzetten op de aanpak van
leegstaand vastgoed. Daarbij gaat het ener4.
2.
Uitvoering
Analyse
zijds om probleemanalyse rondom leegstand,
anderzijds om duiding van effecten. Daarbij
gaat het in deze fase vooral om de vraag of je
een actieve rol wilt spelen als gemeente en
3.
welke rol je daarbij hebt. Omdat de vraagstukStrategie
ken vaak niet op individueel niveau oplosbaar
zijn, en de collectieve effecten van niet aanpakken groot zijn, is een actieve rol van de gemeente
nodig. Hoe de gemeente haar rol ziet, is afhankelijk van haar rolopvatting.

4
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2. Analyse: De tweede stap betreft de analyse van de leegstand, nu en in de toekomst, met daarbij
een duiding van de gemeentespecifieke effecten van de leegstand.
3. Strategie: Vervolgens is het zaak de aanpak van leegstand te bepalen. Hier komen rolopvatting
en analyse samen. Op basis hiervan bepaalt de gemeente welke instrumenten zij wil inzetten om
leegstand te lijf te gaan. Hierbij is ook prioriteitstelling aan de orde. Welke situaties wil de
gemeente als eerste aanpakken. Dit mondt uit in concrete beleidsdoelstellingen. En gekoppeld
aan de beleidsdoelen de inzet van instrumentarium.
4. Uitvoering: Naast vaststelling van de strategie en inzet van instrumenten komt het aan op de
uitvoering. Dit vraagt inrichten van werkprocessen, kennis- en compententieontwikkeling en
inzet op handhaving.
5. Evaluatie: De vijfde stap betreft periodieke evaluatie van het gevoerde beleid. Worden met de
ingezette maatregelen doelen bereikt of is bijstelling van het beleid noodzakelijk. Centraal staat
de vraag of het proces effectief en efficiënt is ingericht en welke kosten en baten er zijn. Dit kan
leiden tot bijstelling van beleid en instrumentarium.
Deze beleidscysclus is het vertrekpunt bij de uitwerking van deze handreiking.

1.3

Leeswijzer
De Leegstandwet bakent het begrip leegstand niet precies af, maar geeft wel de volgende definitie
van leegstand: “Het niet of niet krachtens een zakelijk of persoonlijk recht in gebruik zijn alsmede
een gebruik dat de kennelijke strekking heeft afbreuk te doen aan de werking van deze wet.” Deze
definitie geeft al aan dat het bij leegstandsbeleid niet alleen gaat om letterlijke leegstand (een pand
waarin niets gebeurt), maar ook om ander gebruik dan ‘de bedoeling is’. Een stal waar ruimte is voor
120 koeien maar waar er nog maar 3 staan, staat volgens de definitie niet leeg, maar er is waarschijnlijk wel iets aan de hand. Een woning vol niet-geregistreerde bewoners staat misschien op papier
leeg maar feitelijk niet. De vraag is: wat is de visie van uw gemeente op leegstand? Wat is wel wenselijk en wat is niet wenselijk?
Daarom gaat zowel hoofdstuk 2 (leegstand van woningen) als hoofdstuk 3 (agrarisch vastgoed) eerst
in op de oorzaken en visievorming rond het thema leegstand, voordat er concrete voorbeelden van
maatregelen benoemd worden.
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2 Leegstand van woningen
2.1 Waar speelt het en hoe?
		 Definitie van leegstand en de maatschappelijke opgave
Door het huidige woningtekort, waardoor bijna heel Nederland te maken heeft met een grote druk
op de woningmarkt, is er weinig tot geen structurele leegstand in grote delen van de woningvoorraad. Toch is daarmee de dreiging van leegstand van woningen niet weg. De grote druk kan het
bestaan van een kwalitatieve mismatch verdoezelen (bijvoorbeeld een overschot aan grote eengezinswoningen en een toenemend aantal kleine huishoudens), die wel een risico voor de toekomst
vormen: zodra de woningmarkt weer enigszins gaat ontspannen, zal er leegstand terugkeren in de
minder courante delen van de woningvoorraad. In één van de interviews wordt de huidige situatie
omschreven als “stilte voor de storm”. Het is verstandig om als gemeente deze periode van geringe
leegstand te benutten om te anticiperen op de toekomst, zodat je daar straks niet door wordt verrast.
Ook is het verschijnsel leegstand zeker niet helemaal verdwenen. Er is leegstand bij incourante oude
woningen, bij woningen die als tweede huis gebruikt worden, woningen waarvoor verbouwing
nodig is, of woningen die ‘te duur’ aangeboden worden. Juist vanuit de druk op de woningmarkt is
dit maatschappelijk ongewenst. Daarnaast hebben veel gemeenten te maken met “administratieve
leegstand”: er staat niemand ingeschreven in het BRP, maar de woning wordt feitelijk wel bewoond.
Ook dit kan om verschillende redenen ongewenst zijn. Goede benutting van de woningvoorraad is
voor gemeenten de motivatie om leegstand aan te pakken.
Leegstand kan verschillende oorzaken hebben:
• Beperkte vraag naar woningen: Dit is wellicht de eerste vorm waaraan men denkt bij het woord
leegstand. Woningen die leegstaan omdat er simpelweg geen vraag naar is. In het huidige tijdsbestek is dit in het overgrote deel van Nederland niet het geval. In beperkte mate kan er wel
lokaal sprake van zijn in krimpgebieden en/of in specifieke marktsegmenten waarin dit speelt.
Deze vorm van leegstand speelt vooral in tijden van ontspannen woningmarkt. Leegstand manifesteert zich anders in tijden van overspannen woningmarkt
• Herstructureringsleegstand: in aanloop naar sloop-nieuwbouw of grondige renovatie van een
wooncomplex maakt de eigenaar het complex geleidelijk leeg. De huurders worden elders
gehuisvest. Deze leegstand is deels onvermijdelijk. Deels kan deze opgevuld worden door tijdelijke verhuur van leegkomende woningen tot het moment van sloop.
• Overbrugging: Deze vorm wordt ook wel frictie- of mutatieleegstand genoemd. Dit betreft
tijdelijke leegstand tussen bijvoorbeeld een verhuizing, verbouwing of wisselingen van huurders
waar contracten niet aansluiten. Er staat continu een aantal woningen tijdelijk leeg tussen verhuizingen in, wat nodig is om de woningmarkt te laten functioneren. Een gangbare norm hiervoor is
2 procent leegstand. Soms duurt de overbrugging langer dan enkele maanden, bijvoorbeeld bij
een intensieve verbouwing of als de (nieuwe) eigenaar de verbouwing niet georganiseerd krijgt
door financiële problemen (met de aankoop is het geld op, de verbouwing moet wachten) of
omdat aannemers niet beschikbaar zijn.
• Deels ongebruikte woonruimte: Soms worden panden met woonbestemming niet (geheel)
gebruikt als woonruimte. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij woonruimte boven winkels die als opslagruimte wordt gebruikt. Soms wordt dergelijke woonruimte ongebruikt omdat bewoning bouwtechnisch om aanpassingen vraagt. Ook kan het zijn dat mensen de woning aanhouden als pieda-terre, en er slechts kort verblijven. Dit speelt als mensen elders wonen dan werken,
bijvoorbeeld bij expats. Of een stel dat is gaan samenwonen houdt ‘voor de zekerheid’ nog wel
beide woningen aan, als terugvaloptie mocht de nieuwe relatie toch niet blijken te werken, of
omdat er anders gekort wordt op uitkeringen.
• Administratieve leegstand: Het kan voorkomen dat een pand op papier leegstaat, maar in de
praktijk wel in gebruik is. Dit kan komen door bijvoorbeeld onderhuur of doordat de woning in
bezit is van iemand met meerdere woningen. Daarnaast kan het zo zijn dat mensen zich bewust
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niet inschrijven omdat ze onder de radar willen blijven. Ook kan het geval zijn dat de woning
wordt gebruikt met een andere bestemming.
Logiesgebruik en vakantieverhuur: Wanneer woningen gebruikt worden voor verhuur van
korte periodes, zal er geregeld sprake zijn van periodes leegstand. Het kan bijvoorbeeld gaan
om logiesgebruik voor seizoensarbeid, waarmee de woningen vaak voor een vast deel van het
jaar niet in gebruik zijn. Wanneer een woning permanent in gebruik is voor vakantieverhuur, dan
zal deze administratief leeg staan (geen permanente bewoner), maar een woning die alleen in
het hoogseizoen toeristisch wordt verhuurd en in de andere seizoenen wel zelf bewoond wordt
is niet zichtbaar in de leegstandstatistieken.
Speculatie: In de huidige woningmarkt is de woning voor een deel ook een speculatie-object.
Aankoop wordt vaak, maar niet altijd, gecombineerd met verhuur. Als dat niet het geval is omdat
de eigenaar bijvoorbeeld geen huurders wil, blijft de woning leeg. Ook een te hoge huurprijs
kan zorgen voor speculatie-leegstand. Dit lijkt vooral in de grote steden te spelen, waar sprake is
van een ‘varkenscyclus’: te veel nieuwe partijen zijn ingestapt in een lucratief ogende markt,
waardoor er ineens overaanbod is ontstaan in het topsegment. De coronacrisis en de reisbeperkingen die daaruit voortkwamen hebben ook (tijdelijk) tot een daling van de vraag in het topsegment geleid.

		Situatieschets
De leegstand bij woningen is de afgelopen jaren afgenomen, waarschijnlijk als gevolg van de groeiende druk op de woningmarkt. Leegstand is in absolute zin het grootst in de koopsector, maar relatief gezien in de particuliere huursector (meer frictieleegstand, maar ook ander gebruik zoals woonruimte boven winkels als opslag, logies-huisvesting arbeidsmigranten, etc.).
Tabel: ontwikkeling woningleegstand naar sectoren 2015-2020

Totaal

Koop

Huur corporaties

Huur overig

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

2015

376.735

5,0%

147.604

3,5%

70.391

3,1%

116.795

12,4%

2016

365.139

4,8%

142.027

3,3%

62.953

2,8%

116.754

12,0%

2017

355.034

4,6%

132.856

3,1%

62.153

2,7%

119.081

11,8%

2018

342.930

4,4%

126.167

2,9%

60.873

2,7%

119.817

11,9%

2019

345.556

4,4%

139.578

3,1%

70.414

3,1%

126.664

12,6%

2020

344.199

4,4%

137.837

3,1%

69.429

3,0%

127.053

12,1%

Bron: CBS
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Figuur 3.1: Ontwikkeling leegstand in aandeel op totale woningvoorraad per gemeente in 2015 en 2020

Bron: CBS

Uit de kaarten blijkt dat met name in de grote steden en aan de randen van het land de leegstand
relatief groot is. Een deel van deze leegstand is administratief van aard. Leegstand aan de randen
van het land hebben vaak te maken met minder druk op de woningmarkt, waardoor incourante
woningen verpauperen. We zien in de twee kaartjes een verschuiving optreden sinds 2015: terwijl de
leegstand in de periferie (de voormalige ‘krimp’-gebieden) afneemt, neemt het in de grote steden
in de Randstad juist toe. In de steden is leegstand vaak administratief van aard, betreft het tweede
woningen (pied-a-terre), tijdelijke (verkamerde) verhuur of speculatie.
		 Effecten van leegstand
Leegstand heeft niet alleen gevolgen voor de eigenaar van het vastgoed, maar kan verschillende
neveneffecten hebben.
• Oplopend woningtekort. Gelet op de druk op de woningmarkt is leegstand van woningen
maatschappelijk onaanvaardbaar. Het kan daarmee leiden tot maatschappelijke onrust.
• Straatbeeld en aantrekkelijkheid. Verpaupering van leegstaande woningen is van grote
invloed op het aangezicht van het landschap en dorpen. (zie ook paragraaf 4.1.2 van de handreiking Leegstand te lijf).
• Leefbaarheid. Dorpen, buurten en lintbebouwing wordt minder aantrekkelijk als er ‘gaten’
vallen door leegstand. Het heeft daarnaast ook directe invloed op de aantrekkingskracht als
gemeente voor nieuwe inwoners en bezoekers. In geval van leegstand zijn er woningen sneller
beschikbaar voor spoedzoekers, maar dit brengt het risico met zich mee dat er een cumulatie
optreedt van kwetsbare groepen in bepaalde gebieden. Dit kan een zelfversterkende vicieuze
cirkel triggeren.
• Misstanden. In administratief leegstaande particuliere huurwoningen kan sprake zijn van bewoning door mensen die zich niet bij de gemeente hebben laten inschrijven. Hier bestaat het risico
van suboptimale woonomstandigheden, waarbij tevens de veiligheid van de bewoners in het
geding kan zijn. Ook kan er sprake zijn van te hoge huren, wat kan duiden op uitbuiting van
kwetsbare mensen die geen alternatieven hebben op de woningmarkt. In het geval van buitenlandse werknemers speelt daarbij ook nog het economische belang van een goede huisvesting.
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Dit type werknemers wordt immers schaarser terwijl de Nederlandse economie er wel van afhankelijk is.
Veiligheid. Onbewoond vastgoed vormt een voedingsbodem voor ondermijning, het komt dan
ook voor dat criminelen gebruik maken van ontstane leegstand waar soms slecht zicht op is.
Wanneer eigenaren in een financieel kwetsbare positie zitten, kan het lastig zijn om tegenstand
te bieden aan een goed betalende huurder met wellicht schimmige doeleinden voor het vastgoed.
Kraken van woningen. Het kraken van woningen is wettelijk niet toegestaan, maar gebeurt
soms wel. Dit kan negatieve gevolgen hebben, omdat door het onrechtmatig gebruik de kwaliteit van het vastgoed achteruit kan gaan. Anderzijds kan het een drukmiddel zijn voor eigenaren
om in actie te komen en de leegstaande panden te herontwikkelen; op die manier kan (de dreiging van) kraak ook helpen om speculatie tegengaan.

2.2 Aanpakken
		 Stap 1: definitie en rolopvatting
De eerste verantwoordelijkheid voor het goed gebruiken van een woning ligt bij de eigenaar.
Tegelijkertijd is een woning een eerste levensbehoefte en schaars goed, en moet de overheid zich
op grond van de Grondwet inspannen voor het beschikbaar krijgen van voldoende woongelegenheden. Een juist gebruik van de woningvoorraad behoort dan ook tot de zorg van de overheid. Via
ruimtelijk beleid (goede ruimtelijke ordening en woonbestemmingen) en via woonbeleid stuurt de
gemeente het gebruik van woongebouwen. Sinds 1 januari 2022 is de gemeente bovendien verplicht om actueel woonbeleid te hebben (ten hoogste voor de eerstvolgende vijf kalenderjaren).
De gemeentelijke beïnvloeding van het gebruik van woningen is indirect. Het eigendom ligt bij
anderen zoals corporaties, beleggers of particuliere huishoudens. Zij bepalen primair wie er woont
in hun woning(en). De gemeente kan hierop sturen bij excessen, zoals structurele leegstand. Dit is
echter een ingreep op het eigendomsrecht en moet derhalve door de gemeente met omzichtigheid
en weloverwogen ingezet worden, met oog voor effectiviteit (kan je het beïnvloeden als gemeente)
en efficiency (wat zijn kosten en baten hiervan). Daarbij gaat het vooral om een inschatting of de
leegstand leidt tot potentiële ongewenste effecten met een bredere maatschappelijke impact. Te
denken is aan illegaal ander gebruik, onttrekken van schaarse woningen aan een woningmarkt
onder druk, of verpaupering.
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Bij het bepalen van de eigen rolopvatting als gemeente gaat het ook om de vraag of er politieke
moed en durf aanwezig is om een vraagstuk aan te pakken. In verschillende grote steden is er de
afgelopen jaren voortvarend opgetreden tegen toeristische verhuur van woningen via platforms als
AirBNB, maar schrikt de lokale politiek terug om met eenzelfde krachtdadigheid te kijken naar het
vraagstuk van pied-a-terres (die veelal de helft of driekwart van de tijd leeg staan).
		 Stap 2: hoe krijg je leegstand van woningen in beeld?
Het blijkt in de praktijk door de veelheid aan voorkomende situaties moeilijk om een inschatting te
maken van de leegstand van woningen. Nog lastiger is de prognose voor de toekomst. Het CBS
houdt de administratieve leegstand bij. Die lag anno 2020 op 4,4%. Dit is niet de feitelijke leegstand. Een deel van deze leegstand is frictie- of mutatieleegstand. Een deel betreft ander gebruik of
bewuste leegstand (in afwachting van sloop), een deel betreft echte leegstand. Leegstand is als
volgt uiteen te rafelen:

Korter dan 6 of 12 maanden
Leegstand
Langer dan 6 of 12 maanden

frictie- /mutatieleegstand

Bedoeld:
2e woninggebruik, sloop
en renovatie
Ongewenst

De aanpak van leegstand richt zich doorgaans op de ongewenste leegstand. Er zijn verschillende
bronnen om leegstand in beeld te brengen en te analyseren.
• De meest basale vorm om leegstand te bepalen is de koppeling van personen aan adressen in
de Basisregistratie Personen (BRP). Daarmee ontstaat zicht in de administratieve leegstand. Wat
je hiermee niet ophaalt is het karakter van de leegstand. Daarmee biedt de BRP-analyse niet
meer dan een eerste indicatie.
Volgens de wet zijn mensen zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP. Fouten in
de data kunnen komen door vergeten verhuismeldingen, misverstanden of bewuste misleiding.
Het is de taak van een gemeente om de kwaliteit op orde te houden en vermoedens van fouten
op te sporen en te corrigeren. Makelaars en marktpartijen kunnen bij deze inventarisaties
behulpzaam zijn. Het up-to-date houden van deze informatie is ook van waarde, maar kan wel
veel tijd in beslag nemen, en daardoor niet in alle gevallen rendabel.
Checklist fysieke inventarisatie leegstand
1.
2.
3.
4.

•

Waar bevindt zich de leegstand? Wat is het profiel van het gebied, last van leefbaarheidsproblemen of niet?
Hoe groot is de omvang van de leegstand?
Is er sprake van frictieleegstand of problematische leegstand?
Zijn de leegstaande panden onveilig en zijn er gevolgen voor de openbare ruimte?

Op basis van de geïnventariseerde leegstand kan de gemeente de leegstand nader inventariseren. Dat kan door meldingsplicht, betere controle en handhaving op ongeoorloofd gebruik en
meer zicht op en screening van verhuurmakelaars. Dat verdient zeker bij toepassing van de leegstandverordening aandacht.
Leegstandskaart Parkstad Limburg
De zeven samenwerkende gemeenten in de regio Parkstad Limburg beschikken over een regionale leegstandskaart, die 4-6 keer per jaar wordt geactualiseerd. Hierop staan alle panden die
leegstaan. Jaarlijks wordt de (ontwikkeling van de) leegstand geanalyseerd voor woningen en
niet-woningen, functies, type woningen (grondgebonden en meergezins en huur en koop), duur
van de leegstand, en naar straten met leegstandconcentraties, waaronder in de historische linten.
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Bij het opstellen van een nieuwe gemeentelijke Omgevingsvisie met programma’s en een
gemeentelijk Omgevingsplan zal het thema leegstand onderdeel zijn van het gemeentelijke
omgevingsbeleid. Er zullen nieuwe regels worden opgesteld om kansrijke ontwikkelingen mogelijk te maken maar ook ongewenste ontwikkelingen juist tegen te gaan (inzet van een samenhangend pakket van maatregelen en regels).
De kaart wordt om de twee maanden bijgewerkt op basis van gegevens van BsGW (WOZgegevens).

Registratie watergebruik Terneuzen
Op basis van de BAG-registratie heeft de gemeente Terneuzen een analyse gemaakt van het
aantal woningen dat leeg zou moeten staan (1.400). Met de lokale waterleverancier is vervolgens
gecheckt hoe het watergebruik bij deze woningen is. Daarvan bleek dat bij 700 à 800 woningen
sprake van regulier watergebruik is (dus waarschijnlijk toch bewoond). De eigenaren van deze
panden worden vervolgens aangeschreven met een melding dat uit watergebruik een vermoeden bestaat dat de woning toch bewoond wordt, inclusief verzoek om de bewoning van de
woning alsnog bij de gemeente te melden.
Om de kwaliteit van adresgegevens in de BRP te verhogen en te waarborgen is de Landelijke
Aanpak Adreskwaliteit (LAA) in het leven geroepen. Zie ook Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Dit
samenwerkingsverband werkt aan verbeterde data omtrent adresregistratie. Partijen als gemeenten,
politie en de belastingdienst geven signalen door die duiden op een verkeerde adresregistratie. Dit
doen zij via het Informatieknooppunt (IKP) waar alle signalen samenkomen. Dat kan gaan om teveel
inschrijvingen per vierkante meter, post die altijd retour komt of een afwijkende huishoudenssamenstelling. Het IKP analyseert de gegevens en maakt die geschikt voor mogelijk onderzoek door
gemeenten. De gemeente is vervolgens aan zet om met de aangeleverde risicoadressen een onderzoek te starten en bijvoorbeeld huisbezoeken af te leggen. Goed uitvoeren van adresonderzoek
vraagt extra inzet van een gemeente, waarvoor menskracht en middelen beschikbaar moeten zijn.
Dit vraagt van gemeenten een nadere afweging van kosten en baten.
Leegstandcijfers interpreteren
• Duur van de leegstand: Om leegstandcijfers juist te kunnen interpreteren, is het hiervoor
handig om niet te kijken naar leegstand op een bepaalde datum, maar bijvoorbeeld enkel
kijken naar woningen die langer leegstaan dan een halfjaar.
• Praktijk ontbreekt: Cijfers komen voort uit bijgehouden administratie, dat maakt dat het
natuurlijk niet in de praktijk is getoetst of er daadwerkelijk mensen wonen en /of sprake is van
andersoortige bedrijvigheid.
• Registratie: De betrouwbaarheid van cijfers staat of valt natuurlijk bij de wijze waarop gemeenten hun basisregistraties bijhouden. Wanneer er bijvoorbeeld veranderingen zijn in de wijze
waarop registraties worden bijgehouden, kunnen er verschuivingen in cijfers ontstaan.
De cijfers van het CBS komen voort uit de volgende definitie:
‘Er is sprake van administratieve leegstand van verblijfsobjecten uit de Basisregistraties Adressen
en Gebouwen (BAG) als er geen bewoning is volgens de Basisregistratie Personen (BRP), er geen
bedrijvigheid is volgens het Handelsregister (HR) en geen (fiscaal) gebruik is volgens de
Registratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ).’
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		 Stap 3: strategie en instrumentarium
De gemeente heeft verschillende verantwoordelijkheden met betrekking tot leegstand van woningen, en toekomstige ontwikkelingen hierin. We gaan eerst in op de beleidsontwikkeling, vervolgens
op het instrumentarium en tot slot op samenwerking.
Beleidsontwikkeling
De volgende beleidsvelden spelen een rol bij (potentiële) leegstand van woningen:
• Sinds 1 januari 2022 is de gemeentelijke woonvisie volgens de Woningwet verplicht. Vanuit haar
woonbeleid kan de gemeente kaders meegeven voor het gebruik van woningen. Op welke
manier is gebruik van woningen gewenst of ongewenst? Door hier duidelijke beleidsuitspraken
over te doen, ontstaat er een beleidsmatige basis voor aanpak van leegstand. Dit kan werkingskracht hebben richting het Omgevingsbeleid en omgevingsplannen, richting prestatieafspraken,
en richting de afweging om te werken met een Leegstandverordening. De basis voor deze afweging ligt in een nadere analyse van het gebruik van woningen, en de gemeentelijke ambities ten
aanzien van het gewenste gebruik.
• Op dit moment is leegstand vooral een exces. Dat geldt met name voor gebieden die tot enkele
jaren terug gekenmerkt werden door verwachte bevolkingsafname en ook een verwachte
afname van de woningbehoefte. Daardoor heeft de aanpak van leegstand nu doorgaans weinig
prioriteit in het gemeentelijk beleid. Er is een aantal uitzonderingen:
• In de grote steden: waar ondanks de druk op de woningmarkt, woningen ongewenst leegstaan of anders gebruikt worden, omdat de businesscase van het anders gebruiken gunstiger
is dan die van de woonbestemming.
• Rondom verpauperde incourante panden: in sommige regio’s zijn er de nodige panden die
de afgelopen jaren zijn vervallen. Door hun onderhoudsstaat zijn ze niet aantrekkelijk voor
nieuwe bewoners. Opknappen van deze panden is minder lucratief dan nieuwbouw, waardoor onvoldoende geïnvesteerd wordt in woningen.
• In toeristische gebieden: worden woningen (deels) verhuurd aan toeristen of als tweede
woning aangehouden. Deze woningen kunnen dan een flink deel van het jaar leeg staan. Dit
zet leefbaarheid en de woningmarkt in steden en dorpen onder druk.
• In gebieden met veel internationale werknemers: worden woningen verhuurd aan mensen
die tijdelijk in Nederland verblijven en niet geregistreerd staan (als geprivilegieerden of vanwege kort-verblijf van minder dan 4 maanden). Soms betekent dit verkamerde verhuur met
een extra belasting van de woning en omgeving. Feitelijk is dan geen sprake van leegstand.
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Anticiperen op krimp: voor gemeenten in de (voormalige) krimp- en anticipeerregio’s is aandacht voor leegstand van woningen ook ingegeven vanuit zorg voor de toekomst.
Leegstandsaanpak heeft hier vooral als doel om toekomstige problemen te voorkomen.

Beleidsregels en handhaving
Er is een nauwe relatie tussen de formulering van beleidsregels van bestemmingsplannen / structuurvisies en de mogelijkheden tot handhaving. In de gemeente Sittard-Geleen ervoer men een
aantal jaren geleden een toename van de kamergewijze verhuur aan arbeidsmigranten, maar de
handhaving werd belemmerd door de beleidsregel “Tot vijf personen beschouwen we als gezin”.
Het is soms ook lastig om dit soort zaken in beleidsregels te regelen, want op de ene plek kan
kamergewijze verhuur juist wel wenselijk zijn (bijvoorbeeld boven winkels) en op een andere plek
niet.
•

•

•

•

Op basis van de woonvisie maakt de gemeente met de corporatie(s) en huurdersorganisatie(s)
prestatieafspraken. Onderwerp van de afspraken kan ook de benutting van tijdelijk leegstaand
vastgoed zijn. Hierbij valt te denken aan tijdelijke verhuur (onder de Leegstandwet ) of verhuur
via leegstandsbeheerder. Dit kan leegstand tot een minimum beperken en het gebruik van
woningen optimaliseren. Het is verstandig dan wel gebruik te maken van een leegstandsbeheerder die voldoet aan het Keurmerk Leegstandsbeheer.
Via het ruimtelijk beleid kan de gemeente het beoogde gebruik van woningen reguleren door
bestemming vast te leggen. Ook kan hierbij het gebruik van de bestemming bepaald worden.
Een specifiek voorbeeld betreft bestemming van lege ruimtes boven winkels. Door hier een
woonbestemming aan te koppelen, valt de ruimte potentieel onder de leegstandverordening en
kan de gemeente handhavend optreden.
Via welstandsbeleid kan de gemeente verloedering van panden aanpakken. Zij kan redelijke
eisen van welstand stellen (artikel 12 Woningwet). Het welstandsbeleid biedt de gemeente sturingsinstrumenten om knelpunten in welstand tegen te gaan. Vanuit het welstandsbeleid vraagt
dit een zorgvuldige uitwerking van potentiële welstands-excessen, en vervolgens ook handhaving hierop.
In de wijkgerichte aanpak kan de gemeente de verbinding leggen tussen de aanpak van fysieke
leegstand en het sociaal beleid. Dreigende leegstand of administratieve leegstand en ander
gebruik hangt vaak samen met sociale problematiek van de gebruikers. Er kan hier sprake zijn
van heftige sociale problematiek, variërend van uitbuiting tot notoire zorgmijders. Bij woningbezit van een woningcorporatie zijn er vaak wel afspraken over vroegsignalering en het bespreken
van casuïstiek, maar in de particuliere woningvoorraad ontbreken deze netwerken vaak. Dit
vraagt een gezamenlijke aanpak van sociaal wijkteam, wijkmanager, politie, schuldhulpverlening
etc. Pas op dat in het leegstandsbeleid niet alleen de symptomen worden bestreden, leegstand
of ongewenst gebruik is vaak een uiting van een veel groter achterliggend probleem.

Instrumentarium en aanpakken
• Mogelijkheden Leegstandwet: gemeenten hebben de mogelijkheid om leegstand te reguleren door middel van het vaststellen van een leegstandverordening (in de handreiking ‘Leegstand
te lijf 2.0’ is in de bijlage een model leegstandverordening met toelichting opgenomen. In de
handreiking zelf komen ervaringen van gemeenten en tips om goed om te gaan met een leegstandverordening uitgebreid aan bod in hoofdstuk 5 vanaf pagina 24). De leegstandverordening
is in het leven geroepen zodat vastgoedeigenaren het gesprek moeten aangaan met de
gemeente over een oplossing voor leegstand. In de leegstandverordening legt de gemeente de
volgende stappen vast:
• Meldingsplicht
• Verplicht leegstandsoverleg en leegstandsbeschikking
• Verplichtende voordracht huurders door gemeente
De Leegstandwet maakt verhuur van leegstaand vastgoed mogelijk waarbij de huurder geen
recht heeft op huurbescherming bij beëindiging van de huur. Voor de verhuurder geldt een
opzegtermijn van minimaal drie maanden, voor de huurder maximaal een maand.
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De effectiviteit van toepassing van de leegstandverordening blijkt in veel gemeenten complex.
Het sanctie-instrumentarium kan pas na een jaar worden ingezet en is bovendien vrij zacht, het
biedt trainerende eigenaren nog ontsnappingsmogelijkheden. Bij voordracht van huurders door
de gemeente na een jaar heeft de eigenaar nog de mogelijkheid om het huurprijsniveau te
bepalen, waardoor de woning onaantrekkelijk is voor de beoogde huurder. Bovendien kan de
eigenaar te elfder ure een eigen kandidaat voordragen.
Op dit moment heeft de meerderheid van de gemeenten in Nederland nog geen
Leegstandverordening. Bij navraag naar de reden geven ze veelal ofwel de bovengenoemde
nadelen aan (te weinig krachtig instrument) ofwel het ontbreken van urgentie (te weinig leegstand). Toch valt het aan te raden om wél een leegstandverordening in te voeren. In de woorden
van de gemeente Amsterdam: “Het instrument is zeker niet ideaal, maar het helpt wel wát. Het
vormt een begin van een meer gestructureerde aanpak, en het instrument maakt het mogelijk
om in gesprek te gaan met eigenaren van leegstaand vastgoed”.
•

Crisis- en Herstelwet (CHW)
In het kader van de Crisis- en Herstelwet experimenteert de gemeente Amsterdam met een
eerdere interventiemogelijkheid. In Amsterdam moet leegstand na zes maanden gemeld
worden (“niet eerder, geef de eigenaar eerst de kans het zelf op te lossen”), waarna de
gemeente dankzij het Experiment niet na drie maanden maar al na twee maanden met de eigenaar rond de tafel gaat zitten. Na het leegstandsoverleg kan de gemeente op basis van het
experiment aanvullende voorwaarden opnemen in de leegstandsbeschikking, zoals het opnemen van een termijn waarbinnen de woning geschikt moet zijn voor gebruik als woning. Het
experiment wordt vooralsnog alleen toegepast in de gemeente Amsterdam. Afhankelijk van het
succes van het experiment kan dit in de toekomst mogelijk in wetgeving worden vastgelegd,
waarmee de leegstandverordening een krachtiger instrument zou worden. Dit is echter afhankelijk van nadere besluitvorming. In de tussentijd is het wel mogelijk dat meer gemeenten in navolging van Amsterdam gebruik maken van het Experiment.
Overzicht van de mogelijkheden van de Crisis- en Herstelwet.
Verzoeken tot deelname aan de experimenteerbepalingen kunnen worden gericht aan
Postbus.CHW@minbzk.nl.
Leegstandsoverleg onder de Crisis- en Herstelwet: Amsterdam
De gemeente Amsterdam werkt met een Leegstandverordening. De gemeente liep er tegenaan
dat na het leegstandsoverleg de gemeente eigenlijk geen middelen meer heeft om druk te
zetten bij eigenaren als zij weigerachting blijven om een pand (weer) in gebruik te geven voor
bewoning. Na 12 maanden leegstand zou dan wel de gemeente een verplichtende voordracht
kunnen opleggen. In de praktijk blijkt dit niet goed te werken: de gemeente moet dan met kandidaten komen voor de woning, terwijl de verhuurder (doorgaans in de vrije sector) de huurprijs
bepaalt. Dat is lastig te matchen. En de eigenaar kan nog op het allerlaatste moment zelf met
een kandidaatbewoner op de proppen komen. Daarnaast zou als de woning klaar is voor gebruik,
de gemeente een beschikking kunnen afgeven voor in gebruikname van de woning binnen een
bepaalde periode. In praktijk blijkt dit niet goed afdwingbaar.
Daarom heeft de gemeente aangedrongen op aanpassing van de Leegstandwet. Om die reden
is aan de gemeente op grond van de Crisis- en Herstelwet voor een periode van 5 jaar een experiment toegekend om woningleegstand effectiever aan te kunnen pakken. Zo kan Amsterdam, na
vaststelling van een nieuwe leegstandverordening (waarin het experiment is opgenomen) ook
eisen stellen aan het traject tot ‘gebruiksklaar’. Met de eigenaar maakt de gemeente concrete
afspraken over de verbouwing, inclusief tijdslijn. Dit legt de gemeente in een eerder stadium vast
in een leegstandsbeschikking. Zo ontstaat een drukmiddel om het pand snel gebruiks- of verhuurklaar te krijgen. Daarbij is de eigenaar aan zet voor het weer in gebruik nemen van de
woning. Tot slot is een duidelijke grondslag opgenomen voor het opleggen van een dwangsom
als een eigenaar zich niet houdt aan gemaakte afspraken.
Andere gemeenten kunnen bij ministeriële regeling aan het experiment worden toegevoegd.
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Verhuurdersvergunning op basis van de APV
De gemeente Schiedam draait (met subsidie van het Rijk) een pilot met een
Verhuurdersvergunning. De gemeente houdt bij wat ze weten van de panden (achterstallig
onderhoud, overlast, wonen zonder ingeschreven te zijn, etc). Deze gegevens worden in een
dashboard verzameld dat de gegevens toont per eigenaar. Valt daarin een verhuurder op, dan
volgt er een huisbezoek bij diens panden. Als de verhuurder het te bont maakt, dan kent de APV
de mogelijkheid om de plicht op te leggen om een verhuurdervergunning aan te vragen.
Verbetert het verhuurgedrag van de eigenaar niet, dan kan de gemeente de vergunning intrekken. Schiedam heeft 3500 verschillende verhuurders en hoopt op deze manier het kaf van het
koren te scheiden. De gemeente Groningen heeft ook verhuurdersvergunning op basis van APV,
deze constructie zit iets anders in elkaar: het exploiteren van een kamerverhuurbedrijf zonder
vergunning wordt in de Groningse APV verboden, en de vergunning kan worden geweigerd of
ingetrokken als de verhuurder “blijk geeft van slecht verhuurderschap” of “niet voldoet aan de
eisen van zedelijk gedrag” (artikel 5.35, APV Groningen).
Rotterdamwet
De Wet Grootstedelijke Problematiek (Rotterdamwet) kan worden gebruikt om problemen met
het Register Niet Ingeschrevenen (RNI) te voorkomen. Het RNI bemoeilijkt handhaving in het
geval van mensen die tijdelijk in Nederland verblijven (als je korter dan vier maanden in
Nederland verblijft is een inschrijving in het BRP niet verplicht en volstaat een registratie in het
RNI). Indien een handhaver in een woning iemand aantreft met een RNI-inschrijving, dan kan hij
feitelijk niet handhaven, hij moet dan eerst na vier maanden terugkomen en dezelfde persoon
nogmaals aantreffen. Verhuurders spelen hier op in, laten mensen binnen die termijn rouleren
tussen verschillende panden. Met de Rotterdamwet heeft handhaving dat probleem niet, dan
heeft iedere persoon die in de betreffende wijk woont direct een woonvergunning nodig. De
gemeente Schiedam heeft hier goede ervaringen mee.

•

Wonen boven winkels: Verschillende gemeenten zetten actief in op het benutten van leegstand
boven winkels. Vanouds hadden veel ruimten een woonfunctie. Deze is geleidelijk verdwenen.
De afgelopen jaren hebben gemeenten ingezet op meer benutting van wonen boven winkels.
Dit blijkt een intensief traject. Eigenaren zien niet altijd de meerwaarde van een woning, ook al
levert het huur op. Zij zien met een woonbestemming nadere eisen en investeringen komen voor
de kwaliteit van de ruimte en handhaving op het gebruik. Bovendien hebben zij dan te maken
met de aandacht voor en wensen van huurders. Eventuele subsidie kan net de trigger zijn voor
een winkelier om overstag te gaan. Echter alleen subsidie is gelet op de praktische bezwaren
onvoldoende. Voor het stimuleren van wonen bovenwinkels is vooral intensief overleg nodig
vanuit de gemeente met de winkeliers, en oog en oor voor hun mogelijke bezwaren.

•

AirBNB-beleid: Zeker in de toeristische gebieden worden woningen (ook) gebruikt voor toeristische verhuur. Vanuit het eigendomsrecht is dit in beginsel mogelijk, tenzij de gemeente het
reguleert. Bij toeristische verhuur staat de woning leeg. Om te voorkomen dat delen van binnensteden en toeristische plaatsen om deze reden leeg komen te staan, zetten gemeenten in op
beleid voor toeristische verhuur met regulering van aantal verhuurde dagen van woningen. Dit
heeft leegstand in toeristische gebieden voorkomen.
Wet toeristische verhuur
Op grond van de Wet toeristische verhuur van woningen kunnen gemeenten volgtijdelijk verschillende instrumenten inzetten. Het betreft ten eerste een eenmalige registratieverplichting
waarbij de aanbieder wordt verplicht het van de gemeente verkregen registratienummer te tonen
bij elke aanbieding. Voorts kan een gemeente een nachtencriterium instellen met eventueel een
meldplicht per verhuring om dit te kunnen controleren. Als de balans tussen wonen en toerisme
dusdanig is verstoord kunnen gemeenten een vergunningsplicht instellen. Gemeenten moeten
kunnen onderbouwen waarom welke instrumenten worden ingezet. Dit kan op grond van schaarste op de woningmarkt of leefbaarheidsproblematiek.
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Pilot toeristische woningverhuur Maastricht
De gemeente Maastricht heeft sinds juli 2019 via beleidsregels de toeristische verhuur van woningen gereguleerd. Doel van de pilot is de toeristische woningverhuur te reguleren, waarbij ook
zicht wordt verkregen op het daadwerkelijke gebruik van woningen voor toeristische verhuur.
Zoals vastgelegd in de beleidsregels moeten deelnemers zich laten registreren voor toeristische
verhuur. En verhuur mag tot een maximum van 60 nachten per jaar. Weinigen hebben zich daadwerkelijk geregistreerd. De gemeente onderzoekt daarom nu alternatief instrumentarium voor
het reguleren van toeristische verhuur, waarbij de Huisvestingswet en de Wet toeristische verhuur
in beeld zijn.
•

Behoud/verbetering monumentale panden: een deel van de leegstaande woningen heeft een
monumentaal karakter. Dit karakter is van betekenis voor de aanpak van leegstaand vastgoed.
Daarbij is er onderscheid tussen rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke
monumenten en beeldbepalende panden in beschermde stads- of dorpsgezichten. De monumentenstatus van het pand brengt verplichtingen voor de eigenaar met zich mee en bepaalt
mogelijkheden voor subsidie, fiscale voordelen of flexibiliteit in herbestemming:
• Instandhoudingsplicht rijksmonumenten: De handreiking ‘Instandhoudingsplicht rijksmonumenten’ door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft goed inzicht en praktische tips
voor gemeenten om hier mee aan de slag te gaan.
• Gemeentelijke of provinciale monumentenverordening: De bescherming van deze gemeentelijke of provinciale monumenten regelt de gemeente of provincie in een eigen monumentenverordening. Voor provinciale monumenten zijn er vanuit provincies nodige fondsen,
gericht op laagrentende lening of (aanvullende) bijdragen in de kosten.

Subsidie karakteristieke gebouwen - Groningen
In de provincie Groningen kunnen panden aangewezen worden als “karakteristiek”. Op basis van
de provinciale verordening wordt elke gemeente verplicht in alle bestemmingsplannen een
beschermende regeling met daaraan gekoppeld een sloopvergunningsstelsel op te nemen. In
het kort houdt dit in dat pas tot sloop kan worden overgegaan als aan een aantal voorwaarden is
voldaan, waaronder onafhankelijk onderzoek naar hergebruik. Voor de eigenaar betekent dit dat
de verplichtingen voor instandhouding van het gebouw toenemen. Voor monumenten gelden in
ruil daarvoor fiscale en financiële tegemoetkomingen, voor karakteristieke gebouwen tot voor
kort niet. Reden voor de provincie om een subsidieregeling in het leven te roepen. Dit draagt bij
aan de acceptatie van de karakteristieke aanwijzing van het pand en de vlottere doorloop van de
procedure van het bestemmingsplan.
•

Beschermd stads- of dorpsgezicht (in het kader van de Erfgoedwet): gebieden met beeldbepalende en historische karakteristieken kunnen worden aangemerkt als beschermd stads- of
dorpsgezicht. Bij Beschermde stads- en dorpsgezichten werkt de gemeente een gedetailleerd bestemmingsplan uit.

Rotte-Kiezen aanpak Oost-Groningen
In het kader van het Regionale Woon- en Leefbaarheidsplan (RWLP) voeren de Oost-Groningse
gemeenten een kwetsbare-woningen-aanpak. Doel is om de slechte kwaliteit van de onderkant
van de particuliere woningvoorraad, in het goedkoopste segment, aan te pakken. Een deel van
deze woningvoorraad is verwaarloosd of vervallen en dat gaat ten koste van de leefbaarheid.
Complexiteit in de aanpak zit in het eigendomsrecht, eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar en beperkte middelen om hierin te interveniëren.
De regio heeft hier vanuit het RWLP een projectorganisatie opgezet. Deze organisatie werkt
stapsgewijs aan de aanpak van rotte kiezen. Vertrekpunt is dat het naast de stenen ook om de
mensen gaat, en zowel zachte hand als sterke arm. De volgende aspecten staan daarbij centraal:
• Aspect 1: Kennismaken en vertrouwen winnen. Bestendigd contact maken met de pandeigenaar en/of zijn sociale netwerk.
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• Aspect 2: Overeenkomen door erkenning dat aanpak nodig is, door eerst bewustwording,
vervolgens een gentleman’s agreement, en tot slot feitelijke juridische vastlegging van afspraken.
• Aspect 3: Mandaat namens de eigenaar en de projectorganisatie krijgen om verbetermaatregelen te mogen treffen.
• Aspect 4: Budget regelen voor maatregelen. Dit vraagt langdurige gemeentelijke reservering
en verantwoording.
• Aspect 5: Aanpak met handhaving. Bij onvoldoende medewerking (zachte hand) kun je
mensen uiteindelijk met (bestuurs)dwang (sterke arm) alsnog in beweging krijgen.
Succesfactoren: inmiddels zijn enkele tientallen panden aangepakt. Dit kan door goede transparante afweging en vaststelling van aan te pakken panden, en vooral ook stabiel beleid met continue inzet.

•

Huisvestingsverordening: Opkoopbescherming
Sinds 1 januari 2022 kunnen gemeenten een regeling opkoopbescherming opnemen in de
Huisvestingsverordening. Hiermee kunnen gemeenten afdwingen dat de koper van een woning
(veelal tot een bepaalde koopgrens) ook daadwerkelijk zelf in de woning gaat wonen. Op die
manier kan speculatie met woningen en het ongewenst kamergewijs verhuren van panden
worden tegengegaan.
De opkoopbescherming maakt het mogelijk dat de gemeente in aangewezen gebieden een
verbod kan instellen op het in gebruik geven (verhuren) van nieuw aangekochte woningen in het
goedkope en middeldure segment zonder vergunning van burgemeester en wethouders, gedurende een periode van 4 jaar na de leveringsdatum. Een stelsel van opkoopbescherming mag
alleen worden ingevoerd als daarvoor een dringende reden is.
Met een amendement is de Huisvestingswet 2014 hiervoor gewijzigd (nieuw hoofdstuk 7,
Tijdelijke regeling inzake opkoopbescherming). De Model Huisvestingsverordening is hierop
aangepast. Zie voor meer informatie de aparte handreiking opkoopbescherming van de VNG.
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SteenGoed benutten - Provincie Gelderland
Gelderland maakt bewust keuzes op bovenlokaal niveau omdat het zogezegd niet mogelijk is om
“alles overal” te willen. De aanpak staat niet vast, maar is elke keer anders. Het is maatwerk waarbij in een open gesprek met partners de initiatieven verkennen en steeds opnieuw de rol en inzet
bepalen. Gemeente is altijd partner bij het gesprek. Provinciale inzet kan in drie categorieën van
plannen:
‘onderzoeken en verkennen’, ‘ontwikkelen en realiseren’ en ‘uitvoeringsgereed en realiseren’.

		 Stap 4: Uitvoering, handhaving ander gebruik
Voor een gemeente is het lastig om gewenst gedrag te bevorderen en ongewenst gedrag af te
remmen in een markt waar een grote druk op staat en waar de gemeente zelf geen eigenaar is van
het vastgoed. Voorwaarden voor handhaving zijn een duidelijke beleidskeuze in wat wel en niet
getolereerd wordt, en een goede inregeling van het (beperkte) instrumentarium.
Het helpt om de handhaving projectmatig aan te pakken, en daarbij duidelijke afspraken te maken
over de rol van verschillende partijen. Verder is handhaving vooral ook een kwestie van lange adem:
het veel en langdurig inzetten van uren en menskracht. In het kat-en-muisspel met kwaadwillende
eigenaren helpt het als de eigenaren het gevoel krijgen dat het de gemeente menens is en dat
onwenselijk gebruik van panden niet langer profijtelijk is.
Een consequente handhaving begint met de aanwezigheid op straat, zodat je aan signalering ook
opvolging kunt geven. Een goed voorbeeld is de gemeente Schiedam, die veel fte in handhavingscapaciteit steekt en daarmee 2.000 panden per jaar een huisbezoek brengt (op een totaal van
38.000 woningen in de gemeente). In een aantal voorheen problematische straten en buurten
begint deze aanpak zichtbaar haar vruchten af te werpen.
Projectmatige aanpak Bleijerheide in Kerkrade
De kwaliteit van de historische linten in de gemeente Kerkrade gaat sterk achteruit. Dit is al jaren
een doorn in het oog van de gemeente Kerkrade. Relatief veel panden staan leeg en verloederen, beleggers kopen panden op om ze te verbouwen tot kamerverhuur en het splitsen van
woningen. De historische linten veranderen van bloeiende straten met veel winkels, horeca,
bedrijvigheid en grote woningen, naar straten waar sprake is van overlast, ondermijning en zelfs
gevaarlijk situaties doordat panden fysiek zeer slecht onderhouden worden etc.
Eind 2020 hebben politie, gemeente en OM een gezamenlijke repressieve integrale aanpak
opgestart in Bleijerheide-Nulland, met extra (project)inzet van politie, handhaving en cameratoezicht en een casusoverleg voor de integrale aanpak van probleempanden. Hieruit zijn hotspots in
de wijk in beeld gekomen met concentratie van overlast en ondermijning. Om deze hotspots aan
te pakken is dit projectmatig aangepakt, met de volgende elementen:
• Aankoop en transformatie van enkele panden/locaties. Hiermee worden (in potentie of reeds)
overlastgevende of verloederde panden van de markt gehaald. De corporatie neemt een deel
van de panden (na verbetering) in exploitatie. Hiermee wordt ook voorkomen dat een te transformeren pand geen vergunning kan krijgen omdat de eigenaar niet door de Bibob-procedure
komt.
• In de APV zijn kamerverhuurvergunningen geregeld voor een duur van maximaal 5 jaar. Deze
verlopen in 2023, dus de panden moeten een nieuwe invulling krijgen. Gemeente biedt onder
strenge voorwaarden mogelijkheden om de panden te verbouwen naar kleinschalige appartementen complexen.
• Vanuit het gemeentelijk Integraal Veiligheidsplan (IVP) aanpak van overlast en ondermijning
door middel van het aanvalsplan Bleijerheide-Nulland, met aanpak brievenbuspanden en de
toepassing van het Damoclesbeleid.
• Inzet op fysieke ingrepen in de inrichting van het Prickbos ter verbetering van de sociale veiligheid en is een plan van aanpak in voorbereiding tussen gemeente, politie, corporatie en zorginstelling voor het verbeteren van de sociale veiligheid van een complex in de buurt.
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• Commitment van alle betrokken partijen aan een langdurige samenwerking met flexibele
(vaak niet te voorspellen) intensiteit.
Inmiddels is de gemeente in samenwerking met woningcorporatie HEEMwonen en de regio
Parkstad Limburg gestart met het opstellen van een Masterplan voor het historisch lint in het
zuidoostelijk deel van Kerkrade en zullen verloederde panden worden aangekocht voor renovatie/vervangende nieuwbouw (onder andere met financiering vanuit Volkshuisvestingsfonds en
Regiodeal). Daarbij wordt ingestoken op een brede aanpak; dus niet alleen fysieke ingrepen
maar ook de koppeling met het sociale domein , het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid.
Haagse Pandbrigade
De gemeente Den Haag heeft vooralsnog niet gekozen voor het invoeren van een
Leegstandverordening. Zij voorzag dat dit instrument een te grote administratieve last kende
voor een adequate aanpak. Woningen moeten zes maanden leegstaan en dan gemeld worden
(waar al zicht op is via de BRP als die overeenkomt met de werkelijkheid), vervolgens gesprekken
voeren, besluiten nemen en huurders en gebruikers voordragen. Met de huidige woningnood,
de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur en makkelijk te realiseren winsten, is er geen rationele
reden voor structurele leegstand. Den Haag kiest voor inzet van de Haagse Pandbrigade op
administratieve leegstand. Dit is een intensieve aanpak gericht op het vinden, legaliseren of
opheffen van illegale situaties. Vertrekpunt voor deze aanpak is een gedetailleerde analyse van
diverse signalen, waaronder leegstand, tot op straatniveau. Vervolgens zet de gemeente in op
handhaving bij ondermijning, criminele activiteiten of oneigenlijk gebruik zoals toeristische verhuur. Naast boetes kan het ook gaan om het legaliseren van situaties. Deze aanpak richt zich
hiermee enkel op administratieve leegstand. Indien feitelijke leegstand een groter en reëel probleem wordt - om welke nu onvoorziene omstandigheid dan ook -, dan zal de toepassing van dit
instrumentarium opnieuw in overweging worden genomen.
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3 Leegstand agrarisch vastgoed
3.1 Waar speelt het en hoe?
		 Definitie van leegstand en de maatschappelijke opgave
Het aantal leegstaande schuren en boerderijen groeit. Soms staan hele erven leeg, vaak gaat het
om leegstand van het woonhuis, of van de schuur. Leegstand van het woonhuis komt voor als bijvoorbeeld een boer van elders landbouwgronden heeft gekocht, met gebruikmaking van de schuur.
Leegstand van de schuren komt voor bij bedrijfsbeëindiging waar de boer op het erf blijft wonen.
Dit noemen we “semi-leegstand”. Deze semi-leegstand kan negatieve gevolgen hebben voor het
onderhoud van de opstallen en terreinen, zeker als de situatie geleidelijk gegroeid is. Volledige
leegstand (combinatie van woonhuis en schuur) of semi-leegstand van schuren komt ook voor. De
variatie is daarmee groot. Daarmee is het in de praktijk moeilijk vast te stellen of een boerderij of
schuur echt leeg staat. Enkele veelvoorkomende situaties:
• De boerderij is voor de boer niet alleen een bedrijf maar ook het woonhuis en familiebezit. Vaak
woont een boer er al generaties lang en zijn mensen emotioneel verweven met het erf.
• Eén agrariër bezit soms meerdere boerderijen en iedere boerderij telt weer meerdere stallen. Er
wordt geschoven in het gebruik tussen stallen, waardoor leegstand varieert door het jaar.
• Opstallen vertegenwoordigen kapitaal of onderpand. De stopbeslissing wordt formeel uitgesteld in afwachting van betere tijden of onderhandelingen met de gemeente. Zolang er geen
overeenstemming is over sloop van stallen in bijvoorbeeld een rood-voor-roodregeling blijven
de stallen staan. Het bewust laten verpauperen van opstallen kan een strategie zijn van de eigenaar om de gemeente toeschietelijker te maken om in te stemmen met herbestemming.
• Ook fiscaal gezien is stoppen voor veel boeren onaantrekkelijk, vanwege de fiscale eindafrekening. Daar is niet altijd voldoende voor gespaard/gereserveerd. Ook dit leidt tot het uitstellen
van de formele stopbeslissing. De boer houdt zijn inschrijving in de Kamer van Koophandel aan,
heeft nog een handvol stuks vee en is daarmee op papier nog steeds een agrarisch bedrijf.
Formeel is dit dan geen leegstand, praktisch gezien wel.
Deze verschillende situaties laten zien dat er niet één vast begrip is van ‘leegstand’.
Leegstandsbeleid voor agrarisch vastgoed begint bij een definitie van het vraagstuk. Die beperkt
zich niet tot de feitelijke administratieve, maar richt zich ook op de ‘voorfase’ van (semi-)leegstand.
		 Achtergronden bij ontwikkeling leegstand agrarisch vastgoed
In de landbouwsector is de dynamiek groot. Nederland heeft van oudsher een grote en zeer efficiënte landbouwsector met een hoge productiviteit, die niet alleen voor de eigen markt bestemd is
maar ook voor de internationale export. Aan de ene kant leidt die drang naar efficiënt produceren
ertoe dat het proces van schaalvergroting nog steeds doorgaat: landerijen worden samengevoegd
en niet altijd zijn alle boerderijen dan nog nodig. Aan de andere kant is er toenemende druk om de
met de agrarische productie gepaard gaande milieubelasting terug te dringen, zoals door uitstoot
van CO2 en stikstof. Dit vertaalt zich in uitkoopregelingen en bedrijfsbeëindigingen.
Daarnaast zijn er ook meer persoonlijke redenen waarom veel boeren er mee stoppen, bijvoorbeeld
omdat er geen opvolger is. Ook in dat geval worden de gronden soms verkocht aan andere boeren.
Wanneer een agrariër stopt met bedrijfsvoering is er nog niet direct sprake van leegstand. Soms is
er een opvolger, een boer uit de buurt die wil uitbreiden of een initiatiefnemer met een passend
plan voor een alternatieve bestemming. Ook bouwen veel boeren langzaam af, waardoor leegstand
geleidelijk groeit.
Het aantal agrarische bedrijven dat stopt, groeit dus. Zo hebben volgens het CBS circa 30.000
boeren van 55-plus geen opvolger. De Wageningen Universiteit schat in een onderzoek dat 24.000
boerenbedrijven tot 2030 stoppen. Dit aantal kan door rijksbeleid de komende jaren toenemen.
Bedrijfsbeëindiging zou leiden tot 40 miljoen m2 aan vrijkomende bedrijfsruimten (60 procent herbruikbaar), bovenop de 11 miljoen m2 die reeds leeg stonden. Dit vraagt de komende jaren derhalve grootschalige (her)bestemming van vrijkomend agrarisch vastgoed.
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Overigens leiden niet alle agrarische ontwikkelingen tot bedrijfsbeëindigingen. Naast beëindigen
van bedrijven is ook sprake van transformatie naar nieuw agrarisch gebruik. De omslag naar biologische en kleinschalige boeren maakt hergebruik van kleinschalige landerijen mogelijk. Voor biologische landbouw is juist een gróter areaal nodig. Dit kan er toe leiden dat de gronden opnieuw benut
worden maar dat niet alle opstallen meer nodig zijn.
		 Effecten van leegstand
De afname van agrarische bedrijvigheid in het buitengebied heeft als direct gevolg dat stallen en
bijgebouwen leeg komen te staan. Leegstand heeft een breder effect:
• Leefbaarheid platteland onder druk. Door verlies aan economische activiteiten worden schuren minder goed onderhouden. Erven verrommelen. Hierdoor komt de uitstraling onder druk.
Dit heeft direct invloed op de leefbaarheid.
• Gezondheid. De aanwezigheid van (grote oppervlakten) asbest kan voor gezondheidsrisico’s
zorgen bij sloop. Daarnaast maakt asbest de opgave in sommige delen van het land complexer
en vooral duurder. Hoe groot dit probleem per regio is hangt sterk samen met de decennia
waarin er veel gebouwd is.
• Strijdig gebruik bestemming. De agrarische bestemming is niet te continueren. De eigenaar
zoekt alternatief gebruik van het vastgoed, bijvoorbeeld als stallingsruimte. Herbestemming
naar een andere functie is dan nodig.
• Ondermijning. Leegkomend agrarisch vastgoed blijkt een gewild bedrijfsgebouw voor criminele organisaties, in de vorm van kwekerijen of laboratoria. De beschikbare ruimte en afgelegen
ligging zijn hierbij belangrijke factoren; in het bijzonder in de grensregio’s. Voor boeren in een
financieel kwetsbare positie, klinkt een ‘goed’ aanbod om het vastgoed te huren aantrekkelijk.
Daarmee is er een risico op ondermijnende activiteiten in vrijkomend vastgoed.
• Erfgoed gaat verloren. Veel boerderijen hebben een monumentale status of zijn aangeduid als
karakteristiek. Er zijn bijna 10.000 boerderijen een rijksmonument, daarbovenop komen nog
gemeentelijke en provinciale monumenten. Functieverlies leidt tot achterstallig onderhoud en
daarmee potentieel verlies van monumentale waarde.
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Het vrijkomen van agrarische bedrijven biedt ruimte aan uiteenlopende bestemmingen voor de
ruimte:
• Voor de gronden:
• Landbouw: gebruik door andere agrariërs die willen uitbreiden
• Natuur: natuurlandschap in beheer, collectief natuurlandschap
• Energie: ruimte voor windenergie en/of zonneweides
• Voor de opstallen:
• Huisvesting: Woonvoorziening voor een groep, collectief wonen/erfdelen, meergeneratie
wonen, schuurwoningen
• Recreatie: evenementlocatie, Bed & Breakfast, boerencamping
• Zorg: zorgboerderijen, dagbesteding
• Opslag: opslagverhuur, caravanstalling
• Bedrijvigheid: Loonbedrijf, aannemingsbedrijf, ICT en data(opslag), transport, kantoor, landwinkels, etc.
Uiteraard is dit geen uitputtende lijst, maar geeft het een inzicht in de breedte van de mogelijkheden. Breedte is ook nodig, omdat boerenbedrijven in grote aantallen beschikbaar komen en er per
gemeente in de markt maar ruimte is voor een beperkt aantal alternatieve bestemmingen als Bed &
Breakfasts. Daarom zetten veel regio’s naast herbestemming vooral ook in op sloop van stallen, en
dan vooral sloop van ‘langschapsontsierende’ stallen. “Grote gebouwen met dunne wanden en een
asbest dak, daar kun je ook niet zo veel mee, sloop daarvan is het meest logisch”.
		 Regionale verschillen
• Het bredere effect van (semi-)leegstand verschilt per regio. De mogelijkheden voor herbenutting
van vastgoed zijn hierin sterk bepalend. Bij kleinschalig landschap (bijvoorbeeld Twente,
Achterhoek en delen van Noord-Brabant) zijn er veel percelen die gelijktijdig beschikbaar
komen. Niet voor elk perceel is een alternatieve bestemming mogelijk. In grootschalig landschap als Oost-Groningen zijn gebouwen zo groot dat herbestemming vaak niet haalbaar is. Zo
zijn er ook gebieden waar alternatieve mogelijkheden voldoende zijn en de agrarische bebouwing zich hiervoor leent, bijvoorbeeld herbestemming naar wonen, zorgboerderijen,
bedrijfspanden, evenementenlocatie, B&B, etc.

3.2 Aanpakken
		 Stap 1: definitie en rolopvatting
Leegstand van agrarische vastgoed heeft deels een effect voor de eigenaar van het gebouw, deels
een breder maatschappelijk effect. De eerste verantwoordelijkheid voor het goed gebruiken van de
boerderij ligt bij de eigenaar. Voor veel gemeenten is dat dan ook het vertrekpunt bij hun beleid.
Tegelijkertijd zijn de excessen bij dreigende leegstand groot: voor de leefbaarheid, het monument
of criminaliteit. Hier ligt een publieke verantwoordelijkheid. Enerzijds door gewenst gedrag en
gewenste herbestemming te stimuleren, anderzijds door repressieve aanpak bij onaanvaardbare
activiteiten. De combinatie van verschillende rollen vraagt doorgaans de inzet van een breed instrumentarium. Voor de rolopvatting is het belangrijk te kijken naar:
• Wie is de probleemeigenaar?
• In welke mate is sprake van ongewenste maatschappelijke effecten?
• Zijn deze effecten beheersbaar voor de eigenaar?
• Zo nee, wie is verantwoordelijk voor de aanpak van ongewenste effecten (politie, provincie,
gemeente)?
• Welke inzet kan en wil de gemeente plegen om ongewenste effecten tegen te gaan?

Eigenaar
Eigen verantwoordelijkheid
Rol gemeente: stimuleren
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Overheid
Publieke verantwoordelijkheid
Rol gemeente: uitvoeren

		 Stap 2: hoe krijg je agrarische leegstand in beeld?
Het blijkt in de praktijk door de veelheid aan voorkomende situaties moeilijk om een inschatting te
maken van de leegstand van agrarisch vastgoed. Nog lastiger is de prognose voor de toekomst. De
volgende situaties zijn te onderscheiden:
• Woonhuis en schuren staan volledig leeg
• Woonhuis is bewoond, schuren staan (deels) leeg
• Woonhuis is leeg, schuren zijn (deels) in gebruik
• Woonhuis en/of schuren kennen een alternatief (niet-agrarisch) gebruik:
• Gelegaliseerd
• Niet-gelegaliseerd
• Crimineel
Verfijning in definities
De provincie Gelderland hanteert het volgende gedachtenschema:
1. Monumenten  in stand houden
2. Goede stallen  die worden wel overgenomen door collegaboeren of vinden een andere
bestemming
3. Slechte stallen  liefst slopen
Er zijn verschillende bronnen om leegstand in beeld te brengen.
• Lokale verkenning in verschillende stappen: De meest basale vorm om leegstand te bepalen
is de koppeling van personen aan adressen in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarmee ontstaat zicht in de administratieve leegstand. Wat je hiermee niet ophaalt is het leegstaan van
schuren, of ander gebruik van schuren. Een deel van deze leegstand is mogelijk tijdelijk (bijvoorbeeld bij verbouwing) of enkel administratief. De woning wordt dan door een ander bewoond.
Ook heb je geen zicht op potentiële leegstand waar nu nog de boer met zijn familie woont, maar
hij de boerderij gaat verlaten. Daarmee biedt de BRP-analyse niet meer dan een eerste indicatie.
• Via data-analyse kan de gemeente een verdiepend inzicht krijgen door koppeling van indicatoren, zoals leeftijd van de agrariër, milieumeldingen, bedrijfscontacten, jaarverslaglegging, erftoetreders, bedrijfsbeëindiging, Kadasterinformatie. Deze informatie biedt de gemeente een
vlekkenkaart van leegstandsrisico’s. Luchtfoto’s met gebruiksbeelden van erven kunnen dit beeld
completeren.
• Op basis van de geïnventariseerde leegstandsrisico’s kan de gemeente prioriteiten bepalen voor
nader onderzoek. Via huisbezoeken en gesprekken met boeren kan de situatie ter plekke
geduid worden. Let op: in sommige regio’s is de verhouding tussen boeren en de overheid
moeizaam. Vanuit wantrouwen krijgen gemeenteambtenaren geen of slechts beperkt toegang
tot de boerenerven. Het vraagt enerzijds een goede taxatie van het eventueel aanwezige wantrouwen. Anderzijds vraagt het van de contactambtenaren goede contactuele vaardigheden en
kennis van het boerenbedrijf.
Essentieel bij deze vorm van analyse is de vastlegging en monitoring, zodat inzichtelijk is welke
leegstandssituaties zijn te onderscheiden.
Erfadviseurs
In de Achterhoek worden ‘Erfadviseurs’ ingezet. Deze zijn in dienst van een onafhankelijke stichting, de Stichting Watea (“Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek”, zie www.watea.nl).
De Stichting wordt gefinancierd door de provincie Gelderland vanuit de Regiodeal voor de
Achterhoek. De erfadviseurs hebben een onafhankelijke positie, waardoor ze makkelijker het
vertrouwen van de agrariërs krijgen. De gesprekken met de erfadviseurs kunnen over uiteenlopende zaken gaan, van emotionele problemen tot financiële/fiscale zaken, bestemmingsplantechnische wegen en de aanpak van asbest. De erfadvsieur kent de wegen en is ingevoerd in de
problematiek van het landelijk gebied. Het thema bedrijfsbeëindiging komt regelmatig op tafel
in de gesprekken. De erfadviseur helpt de betreffende boer dan met het maken van een plan, en
kan voor vervolgstappen een voucher afgegeven, die korting geeft op bijvoorbeeld een asbestinventarisatie.
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In de Achterhoek is gewerkt met verschillende ‘rondes’. In 2018-2019 zijn als eerste de varkenshouders bezocht, omdat de problematiek daar groter is dan onder melkveehouders. Een latere
ronde richtte zich op boerderijen met veel asbest, omdat asbest de sloop of herbestemming van
schuren veel kostbaarder maakt.
•

•

•

Provinciale verkenningen: Verschillende provincies doen periodiek onderzoek naar leegstand
bij agrarisch vastgoed. Voorbeeld is het onderzoek van Alterra voor de provincie NoordBrabant.
De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft ‘mei-tellingen’, die geven goed aan
of een boerderij nog echt actief is. Jaarlijks doet iedere agrariër een opgave bij het RVO over de
wijzigingen in zijn bedrijfsvoering, het aantal dieren en percelen en bijvoorbeeld ook gegevens
over mestuitstoot. De registratie is wel op het niveau van de ondernemer, indien deze meerdere
boerderijen bezit is er geen uitsplitsing naar de exacte locatie. Nadeel is ook dat gemeenten
RVO-data niet mogen inzien omdat dit privacygevoelig is. De provincie krijgt wel inzicht in het
beeld op provinciaal niveau. Daarmee geeft het een indicatie voor gemeenten.
Een potentiële bron van informatie vormen de gele oormerken waarmee vee wordt geregistreerd, omdat deze wel een koppeling leggen tussen het dier en de feitelijke locatie waar het
dier verblijft. Nadeel is wel dat niet alle dieren deze oormerken dragen, paarden bijvoorbeeld
niet. Ook zit hier regelgeving het gebruik in de weg, aangezien de oormerken bedoeld zijn voor
de opsporing van ziektes en niet voor de opsporing van lege stallen. Maar het loont de moeite
om te onderzoeken hoe deze informatie toch benut kan worden.
Integrale rondgang: Berkelland
De gemeente Berkelland heeft met eigen mensen (van de afdeling Handhaving) een integrale
rondgang gemaakt langs alle 861 agrarische erven in de gemeente die nog een agrarische
bestemming hebben. Uit deze inventarisatie bleek:
• 43% nog actief bedrijf (volwaardige bedrijfsvoering, “vol-gas-boeren”)
• 17% gaat stoppen (er gebeurt nog wel wat, maar gaat op termijn stoppen)
• 32% is al gestopt / nooit agrarisch geweest
Het aandeel niet of minder actieve bedrijven was veel hoger dan verwacht, de opgave lijkt daarmee groter dan eerder werd aangenomen. Het gaat in één gemeente al om honderden boerenbedrijven.
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		 Stap 3: strategie en instrumentarium
De gemeente heeft verschillende verantwoordelijkheden met betrekking tot agrarische (semi-)leegstand en toekomstige ontwikkelingen hierin. We gaan eerst in op de beleidsontwikkeling, vervolgens op het instrumentarium.
Beleidsontwikkeling
De volgende beleidsvelden spelen een rol bij (potentiële) leegstand van agrarisch vastgoed:
• Vanuit het economisch beleid richt de gemeente zich op de gewenste ontwikkeling van de
bedrijvigheid. Daarbij gaat het zowel om bedrijfsbeëindigingen bij boeren, als om komst van
nieuwe bedrijven die gebruik kunnen maken van vrijkomende ruimte. In het economisch beleid
zijn de vrijkomende gebouwen niet alleen een bedreiging voor de agrarische bedrijvigheid,
maar ook een kans voor nieuwe bedrijvigheid. In Nederland begint 50 procent van de startups
op het platteland. De ruimte die daar is maakt het mogelijk om een nieuw idee uit te proberen.
“Goedkope meters in het buitengebied zijn de kraamkamer van de innovatie”, zegt een medewerker van de Provincie Gelderland.
• Een goede ruimtelijke ordening vanuit de Wet ruimtelijke ordening/Omgevingswet. Daarbij
heeft de gemeente verantwoordelijkheid voor een goede benutting van de schaarse ruimte. Het
niet adequaat benutten van de ruimte (in geval van schaarste aan ruimte) vraagt van de
gemeente inzet om het gewenste gebruik te realiseren. In de omgevingsvisie of visie landelijk
gebied legt de gemeente het gewenste gebruik vast. Dit verankert de gemeente in het bestemmingsplan of omgevingsplan.
• Daarnaast legt de gemeente via haar welstandsbeleid de gewenste uitstraling van de gebouwde
omgeving vast. Zij kan redelijke eisen van welstand stellen (artikel 12 Woningwet). Het welstandsbeleid biedt de gemeente sturingsinstrumenten om knelpunten in welstand tegen te gaan.
Vanuit het welstandsbeleid vraagt dit een zorgvuldige uitwerking van potentiële welstands-excessen, en vervolgens ook handhaving hierop.
• In haar woonbeleid kan de gemeente vastleggen op welke wijze de woningvoorraad zich idealiter ontwikkelt. De woonvisie is sinds 2022 volgens de Woningwet verplicht. Hierin kunnen ook
beleidsregels opgenomen worden over hergebruik van leegkomende panden voor wonen. Te
denken valt aan het aantal toe te voegen woningen in leegkomende panden, en het soort
woningen: voor welke doelgroep? Potentieel knelpunt bij herbestemming naar woningen
kunnen de geambieerde woningbouwaantallen in relatie tot de prognoses en Ladder voor
Duurzame Verstedelijking zijn (art. 3.1.6. lid 2 Bro). Bij ontwikkeling buiten bestaand stedelijk
gebied (dus doorgaans ook bij leegkomend agrarisch vastgoed) is onderbouwing nodig waarom
de ontwikkeling niet binnen bestaand stedelijk gebied mogelijk is. Bovendien kan het gebeuren
dat er te weinig planruimte is in de gemeentelijke programmering om herbestemming van boerderijen naar woningen mogelijk te maken. In de woonvisie kan de gemeente aangeven dat herbestemming een groot maatschappelijk belang heeft, zorgt voor toevoeging van nieuwe woonmilieus, en dat de effecten op andere delen van de woningvoorraad (in krimpgebieden de angst
voor leegstand) in de huidige marktomstandigheden minimaal zijn, gezien de grote vraag naar
woonruimte. Uiteraard is het wel zaak dit goed te onderbouwen om ongebreidelde herbestemming tegen te gaan.
Volgend op de woonvisie stellen gemeenten woonzorgvisies op. Dit is van belang voor de afweging van herbestemming voor wonen met zorg. Veel gemeenten krijgen initiatiefnemers langs
die vrijkomende boerderijen als kansrijk object zien voor woonzorgactiviteiten, als een zorgboerderij. Dit vraagt een afweging van de gemeente om wel of niet mee te werken. Enerzijds is dit
van belang vanuit efficiëntie in personele inzet. Anderzijds is deze afweging van belang voor
bijvoorbeeld benutting van gemeentelijk Wmo-budget.
Instrumentarium
• Informatievoorziening: Veel agrariërs hebben vooral kennis van hun eigen vak, en hebben
minder inzicht in de wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. Het geven van
voorlichting en het ondersteunen bij complex papierwerk van een stoppersregeling is daarom
belangrijk. Veel gemeenten organiseren informatiebijeenkomsten, hebben speciale spreekuren
voor agrariërs (één “Loket buitengebied” met een interne bundeling van expertise) of verwijzen
door naar gespecialiseerde adviseurs.
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•

Herbestemming: De gemeente legt de gewenste bestemming vast in een bestemmings- of
omgevingsplan. Zij baseert dit op de eigen omgevingsvisie (en visie buitengebied), nationale
ruimtelijke kaders, en provinciale omgevingsverordeningen. Daaruit volgen de mogelijkheden
voor alternatieve aanwending van boerderijen voor bijvoorbeeld bedrijfspanden, woonbestemming, recreatie, etc. De ligging/afstand tot de woonkern (is het verstandig om woonvoorzieningen toe te staan op erven die wel erg ver van alle voorzieningen af liggen?) en de ligging in het
land is mede bepalend voor de kans op herbestemming (in een regio als Twente is meer vraag
naar wonen of alternatieve gebruiksvormen dan onder de rook van de Eemshaven). Bij herbestemming lopen gemeenten tegen een aantal potentiële knelpunten aan:
• Bestemmingswijziging niet mogelijk. Het kan lastig zijn om de bestemming te wijzigen
naar recreatie of wonen wanneer de locatie omgeven is door veehouderijen. Een woonbestemming kan bijvoorbeeld de bedrijfsvoering van een agrarisch bedrijf in de weg zitten. De
gemeente Dinkelland formuleert het zo: “De gemeentelijke politiek luistert lokaal goed naar
het agrarisch belang, we willen niet te veel wonen buiten de kernen toestaan” (er is angst dat
er dan klachten komen over overlast, of dat boeren hun bedrijf niet meer kunnen uitbreiden
vanwege geur- en hindercirkels rond de woningen). Ook vanuit de provincies wordt er vaak
primair op gestuurd de nog gezonde agrarische bedrijven zo min mogelijk in de weg te
zitten, om gezonde agrarische activiteiten niet te belemmeren. Wellicht biedt een ‘afgewaardeerde woonbestemming’ (bijvoorbeeld “Wonen – Agrarisch”) een oplossing om te ondervangen dat nieuwe bewoners succesvol klachten kunnen indienen met betrekking tot hinder
die het gevolg is van een normale agrarische bedrijfsvoering.
Ook zijn er gemeenten die het aantal verkooppunten (bv detailhandel) buiten de kernen
willen beperken, om de kernen niet teveel concurrentie aan te doen of om het aantal verkeersbewegingen op het platteland te beperken.
• Maximaal aantal woningen per stal. Veel gemeenten hanteren bij een verbouwing van een
stal een maximum aantal woningen per stal. Deze beleidsregel stamt dan vaak nog uit de tijd
van grotere krimp op het platteland en is dan vaak ingegeven door de wens om kleine
kernen te beschermen en de woonfunctie daar te concentreren. Met de toegenomen druk
op de woningmarkt, ook in de kleinere kernen, is het de vraag of deze bescherming nog
nodig is. Het maximum aantal woningen belemmert vaak de haalbaarheid van de transformatie van grotere stallen en staat de vorming van woongroepen in de weg.
• Kostbare sloop. De kans is klein dat de nieuwe bestemming gebruik kan maken van alle
agrarische bebouwing op een erf. Vaak ligt er een sloopopgave met hoge kosten. Het
gevolg kan zijn een onhaalbare business-case omdat de initiële investering te hoog is. Het
gevolg kan zijn dat de eigenaar een stal maar gewoon laat staan, waardoor deze bij gebrek
aan onderhoud langzaam verkrot. Anders dan leegstaande woningen vormen leegstaande
stallen in het buitengebied niet snel een “gevaar voor de omgeving”, zodat aanschrijvingsbeleid te weinig rechtsgrond heeft.
Met de komst van de Omgevingswet en de introductie van de omgevingstafels verschuift de beoordeling van initiatieven naar ‘ja mits’. Daarmee wordt de afweging meer integraal en vergt het binnen
de gemeente betrokkenheid van diverse afdelingen. Dan gaat het niet alleen om de ruimtelijke
afdelingen, maar ook om maatschappelijke ontwikkeling (Wmo). Zeker als herbestemming richting
zorg overwogen wordt. Om tot een goede afweging te komen van woonzorginitiatieven is het waardevol om hiervoor een specifiek toetsingskader op te nemen. Elementen bij dit toetsingskader
kunnen zijn: ruimtelijke mogelijkheden, aantal plekken, financiering, duurzame karakter van de
(zorg-)exploitatie, binding van initiatiefnemers en potentiële doelgroepen met de gemeente.
Pilot Vitaal Buitengebied Zundert
De gemeente Zundert heeft te maken met veel opgaven in het buitengebied zoals leegstand.
Voor een integrale aanpak ontwikkelde zij de pilot Vitaal Buitengebied waarin overheden, bewoners en ondernemers samenwerken. Een lerende aanpak om tot nieuwe oplossingsrichtingen te
komen. Ze hanteren een ‘ja mits’ benadering maar stellen initiatiefnemers ook steeds de vraag
wat hun idee bijdraagt aan de vitaliteit van hun omgeving. De brede samenwerking zorgt voor
koppelkansen en uiteindelijk tot plannen waar iedereen beter van wordt.
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Flexibel bestemmingsplan buitengebied Súdwest-Fryslân
De gemeente Súdwest-Fryslân kiest voor het buitengebied voor een flexibel bestemmingsplan,
door inzet van afwijkings- en wijzigingsregels. Het bestemmingsplan is conserverend van aard,
waarmee er geen nieuwe grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. Voor hergebruik
van (voormalige) agrarische bedrijven kiest de gemeente een ruimhartige benadering voor
nieuwe functies, binnen voorwaarden. Dan gaat het om de mogelijkheid van bedrijfsbestemming
categorie 1 en 2, woonbestemming voor 3 woningen in een Stelp-boerderij (mits dit niet
bedrijfsuitoefening in de omgeving inperkt en binnen planologische aantallen), opslag. De regels
in het bestemmingsplan moeten handhaafbaar zijn. Dit betekent dat normen ten aanzien van
gebruik makkelijk controleerbaar zijn.
Rood voor rood 2.0 (Berkelland)
Rood voor Rood is de welbekende term waarbij oude, leegstaande agrarische gebouwen kunnen
worden vervangen door woningen. Het beleid in Berkelland gaat uit van een driehoeksovereenkomst met eigenaren, nieuwe bewoners en gemeente. Dat is om opkoping en woningbouwspeculatie tegen te gaan, het nieuw te ontwikkelen pand moet dan ook door de opdrachtgever of
een aanverwant familielid bewoond gaan worden. Op een erf mogen maximaal twee nieuwe
woningen gebouwd worden. Voor iedere woning dient 1.000 vierkante meter gebouw gesloopt
te worden. Die 1000 vierkante meter overigens mag worden gesplitst in tenminste 600 op het
eigen erf en 400 vierkante meter op een andere locatie in het buitengebied waar oude, leegstaande gebouwen staan. Naast de Rood voor Rood regeling blijft ook de mogelijkheid tot
woningsplitsing bestaan. Met het nieuwe plan zouden er dus maximaal vier huisnummers kunnen
komen per erf, twee voor de bestaande woning en twee voor de nieuwe woningen. Met de regeling wordt voorzien in de behoefte van inwoners uit Berkelland die graag met bekenden op een
erf willen wonen.
Effect: Sloop bevorderen en bewoning als bestemming bevorderen.
Sloopvouchers (Hof van Twente)
In rood-voor-roodregelingen of andere regelingen voor sloopcompensatie is de oude stal voor
de eigenaar een onderhandelingstroef. Om te voorkomen dat oude stallen blijven staan totdat
de alternatieve plannen helemaal uitgekristalliseerd zijn, kan er worden gewerkt met vouchers.
De eigenaren van erven die graag agrarische bedrijfsbebouwing willen slopen kunnen dit dan
vast doen, zij ontvangen dan een voucher en kunnen deze op een later moment inbrengen in een
project waarvoor sloopcompensatie nodig is. In deze sloopvoucher wordt vastgelegd hoeveel
oppervlakte te slopen bebouwing in aanmerking komt. Deze voucher is 10 jaar geldig en verhandelbaar. Deze voucher kan ingezet worden bij projecten waarvoor sloopcompensatie nodig is.
Effect: Sloop komt sneller op gang, er hoeft niet op een compensatieproject te worden
gewacht.
Rood voor rood via de Sloopbank (Deventer)
Ook de gemeente Deventer heeft een Rood voor Rood regeling voor de sloop van landschapsontsierende gebouwen in het buitengebied. Of een gebouw landschapsontsierend is of karakteristiek, wordt bepaald op basis van scores op verschillende criteria. Deventer heeft twee varianten
van Rood voor Rood: ‘Woning voor Schuur’ en ‘Schuur voor Schuur’. Bij de sloop van elke 850
vierkante meter schuur mag er één woning op het erf worden gebouwd. Asbesthoudende daken
krijgen een verzwarende factor van 1,21, waardoor bij de sloop van een schuur met een asbesthoudend dak 700 vierkante meter volstaat. Bij de ‘Schuur voor schuur’ regeling mag men voor
iedere 250 vierkante meter gesloopte schuur voor 100 vierkante meter terugbouwen in de vorm
van een nieuwe schuur of de uitbreiding van een bestaand bouwwerk (ook een bestaande
woning).
Deventer werkt met een Sloopbank. Een eigenaar die méér dan 850 vierkante meter sloopt, kan
de overtollige meters inbrengen in de Sloopbank. Een andere eigenaar die sloopmeters tekort
komt kan deze uit de Sloopbank betrekken. Maximaal 30 procent van de sloopmeters mogen
afkomstig zijn van sloopmeters uit een andere gemeente.
Effect: Sloop bevorderen.
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Behoud/verbetering monumentale panden: een deel van de agrarische bedrijven heeft een
monumentaal karakter. Dit karakter is mede van betekenis voor hoe je omgaat met benutting
van leegstaand vastgoed. Daarbij is er onderscheid tussen rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in beschermde stads- of
dorpsgezichten. De monumentenstatus van het pand brengt verplichtingen voor de eigenaar
met zich mee en bepaalt mogelijkheden voor subsidie, fiscale voordelen of flexibiliteit in herbestemming:
• Instandhoudingsplicht rijksmonumenten: De handreiking ‘Instandhoudingsplicht rijksmonumenten’ door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft goed inzicht en praktische tips
voor gemeenten om hier mee aan de slag te gaan.
• Gemeentelijke of provinciale monumentenverordening: De bescherming van deze gemeentelijke of provinciale monumenten regelt de gemeente of provincie in een eigen monumentenverordening. Voor provinciale monumenten zijn er vanuit provincies nodige fondsen,
gericht op laagrentende lening of (aanvullende) bijdragen in de kosten.
• Beschermd stads- of dorpsgezicht (in het kader van de Erfgoedwet): voor gebieden met
beeldbepalende en historische karakteristieken kunnen worden aangemerkt als beschermd
stads- of dorpsgezicht. Bij Beschermde stads- en dorpsgezichten werkt de gemeente een
gedetailleerd bestemmingsplan uit.

Naast monumenten zijn er ook de nodige boerderijen die geen monumentenstatus hebben, maar
wel worden aangemerkt als karakteristieke bebouwing. Hierbij gelden doorgaans de voorwaarden
rondom instandhouding van het karakteristieke gebouw. Hieraan zijn geen fiscale voordelen gekoppeld (sommige Provincies hebben wel stimuleringsregelingen, zoals de Provincie Groningen).
Aanwijzing als karakteristieke bebouwing borgt het behoud van de boerderij. Dit moet zorgvuldig
afgewogen worden, omdat dit voor de eigenaren beperkingen oplevert in de (gebruiks)waarde van
hun vastgoed. Een voorbeeld is de karakteristieke Oldambtser boederij, waarvan behoud wenselijk
is maar wel lastig: de boerderij heeft in verhouding een enorm grote schuur met een heel gesloten
dak, het is een verouderd concept voor boeren, en niet geschikt om te verbouwen tot woningen.
Stichting Nibau werkt aan visie en afwegingskader voor de Oldambtser boerderij.
Levendige linten (Midden-Groningen)
Linten zijn lange lineaire structuren (vaak wegen) waarlangs bebouwing is geplaatst. Historische
lintbebouwing heeft zich altijd organisch en dus niet planmatig ontwikkeld. Diverse linten in de
gemeente Groningen dragen een sterk landelijk en informeel karakter. In de regio Midden
Groningen wordt ingezet op “levendige linten”, met een actief beleid op het voorkomen van
verval. Boerderijen in linten liggen wat dichter op elkaar dan in het buitengebied, ze hebben
daardoor minder opvolgingsperspectief (weinig grond rond het erf), maar juist wel meer perspectief voor transformatie naar andere functies vanwege de nabijheid van andere boerderijen en het
charmante karakter van het lint. “Je kunt niet alles behouden, zet daarom in op de plekken die je
het liefst wilt behouden”.
•

Sanering: stallen en terreinen kunnen te maken hebben met vervuiling en asbest. Sanering van
gebouwen en terreinen is dan noodzakelijk, terwijl hiervoor geen sluitende business-case is. Hoe
ga je hier mee om en voorkom je als gemeente verval of verschraling van deze terreinen?
Asbestsubsidie
Veel daken van stallen bevatten asbest. Asbest maakt sloop erg duur, en kan daardoor de cruciale
factor zijn in het wel of niet slagen van een transformatie op een erf. Omdat de Rijksregeling te
weinig biedt in situaties van asbestdaken, heeft de gemeente Berkelland zelf een asbestlening én
een asbestsubsidie. Deze staat nu een jaar open, er is voor € 600.000 subsidie voor asbestdaken
beschikbaar, daarnaast een ton voor het zelf storten van kleine daken, plus gelden voor keukentafelbezoeken (deelnemers ontvangen daarbij vouchers die korting geven op een asbestinvestarisatie en voor begeleiding bij het vergunningtraject). Dit alles samen beslaat ongeveer een miljoen euro per jaar in deze gemeente.
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Ondermijning: Leegkomend agrarisch vastgoed heeft soms door de afgelegen ligging, grote
en zeker ook betaalbare ruimte een onbedoelde aantrekkingskracht op criminele organisaties.
Zeker als het gaat om gedwongen bedrijfsbeëindiging is (door financiële nood) ongewenst
gebruik verleidelijk. Dit vraagt van gemeenten een aanpak van handhaving en vaak ook samenwerking met justitie en politie. Andere handreikingen van de VNG gaan hier gericht op in.
Uitkoopregelingen: Er zijn landelijke uitkoopregelingen, sommige specifiek gericht op varkenshouders (opgeven emissierechten), sommige rond stikstof. De huidige stikstofregeling gaat uit
van de economische waarde van het agrarische bedrijf, wat er toe leidt dat het vooral voor
moderne boerenbedrijven aantrekkelijk is om uitgekocht te worden. Dit biedt voor verouderde
of al leegstaande stallen weinig mogelijkheden.

Stap 4: uitvoering, toetsingskader ander gebruik
Er zijn grenzen aan het vastgoed dat een herbestemming kan vinden, niet iedere boerderij leent zich
voor een B&B of zorgboerderij. De mogelijkheden hangen samen met verschillende factoren zoals
de staat van het vastgoed, de (oud) eigenaren, locatie en ligging, houding (lokale) overheid en de
aanwezigheid van initiatiefnemers.
Vanuit zowel ruimtelijk beleid, omgevingsbeleid, woonbeleid en woonzorgbeleid zijn er afwegingen
te maken ten aanzien van het toekomstig gebruik van leeg(komend) agrarisch vastgoed. De filosofie
van de Omgevingswet biedt hiervoor houvast; met het principe ‘ja mits’. Dit vraagt dat verschillende
disciplines de ‘mits’ beleidsmatig goed invullen. Dit gebeurt in een toetsingskader. Voor herbestemming van agrarisch vastgoed is het belangrijk dat in het toetsingskader het volgende terugkomt:
• Het toetsingskader is integraal. Alle beleidsafdelingen brengen hierin hun beleidskeuzes aan (de
mits). Daarbij gaat het om welstand, ruimtelijke ordening, monumentenzorg, wonen, wonen en
zorg, etc. De integrale toetsing betekent ook dat deze beleidskeuzes gelijk gewogen worden
om ontwikkelingen mogelijk te maken.
• Breng in het toetsingskader onderscheid naar eisen en wensen. Het eerste is niet onderhandelbaar met een initiatiefnemer. Het tweede moet integraal gewogen met andere beleidswensen.
• Wees terughoudend in de beleidskeuzes, zodat de veelheid aan beleid niet leidt tot een stapeling die ontwikkelingen vooral onmogelijk maken.
Naast een inhoudelijk toetsingskader voor nieuwe initiatieven is het ook belangrijk afspraken te
maken over de wijze van toetsing, van eerste initiatief tot vergunningverlening: met intake en omgevingstafels.
Beleid als richtinggevend afwegingskader - Ede
Het beleid geeft initiatiefnemers van functiewisselingen inzicht krijgen in de mogelijkheden die er
zijn. De gemeente hoopt dat dit hen helpt om tot mooie plannen te komen. Het is een richtinggevend afwegingskader dat aangeeft op welke wijze die afwegingen gemaakt worden en waar
kansen liggen voor integrale ontwikkelingen en het verbeteren van de omgevingskwaliteit. De
beleidsuitwerking geeft initiatiefnemers een goed beeld van waar kansen liggen voor de bouw
van functiewisselingswoningen en met welke zaken daarbij rekening dient te worden gehouden
om tot een zo integraal mogelijke ontwikkeling te komen. In nauw overleg tussen initiatiefnemer
en gemeente worden kansrijke locaties tot ontwikkeling gebracht. De gemeente zal dan ook niet
alleen beoordelen, maar vooral ook samen met de initiatiefnemer kijken naar kansen en mogelijkheden.
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VNG inzet crisisaanpak asielopvang

Geachte leden van college en gemeenteraad,
Afgelopen vrijdag heeft het kabinet de nationale crisisstructuur in werking gezet vanwege de
langdurige onhoudbare situatie op de aanmeldlocatie voor asielzoekers in Ter Apel.
Sinds vrijdag, maar uiteraard ook al voor die tijd, zijn de VNG en de Veiligheidsregio’s met het
kabinet in gesprek over welke maatregelen noodzakelijk zijn. Daarbij kijken we naar wat op korte
termijn nodig is om uit de crisis te komen, maar vooral ook naar de langere termijn. Zodat we
binnen afzienbare tijd een structureel goed werkende keten van asiel tot integratie kunnen
realiseren.
In deze ledenbrief informeren we u over de inzet van de VNG in onze gesprekken met het kabinet.
Tijdens het VNG jaarcongres organiseren we een deelsessie op dinsdag 28 juni in de middag over
dit thema. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal bij deze sessie aanwezig zijn en graag
met u in gesprek gaan over de actuele ontwikkelingen en toekomstplannen.
Wat doen gemeenten al
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting en inburgering van statushouders. De
afgelopen twaalf maanden hebben gemeenten meer dan 25.000 statushouders aan een woning
geholpen, waarmee de taakstelling voor 2021 II en de taakstelling voor 2022 I is gehaald.
Daarnaast is ook de achterstand, die tijdens de coronapandemie is ontstaan, grotendeels
ingelopen; daarvan resteert per 1 juli 2022 circa 2.500. De taakstelling voor de tweede helft van
2022 bedraagt nu 13.500 maar zal mogelijk aanzienlijk worden opgehoogd. Wij dringen er bij het
kabinet op aan hierover zo snel mogelijk helderheid te verschaffen.
De opvang van vluchtelingen is in beginsel een rijkstaak, die in uitvoerende zin belegd is bij het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Er ligt nu een zeer grote opgave om zowel de
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vluchtelingen uit Oekraïne als de asielzoekers op te vangen. De opvang van Oekraïense
ontheemden is nu gezien de acute situatie bij de burgemeesters van alle gemeenten belegd via het
staatsnoodrecht (Wet Verplaatsing Bevolking). Op dit moment vangen gemeenten circa 45.000
Oekraïense vluchtelingen op in gemeentelijke opvang locaties. Daarnaast hebben circa 20.000
Oekraïense ontheemden elders een plek gevonden, bijvoorbeeld bij vrienden of gastvrije
particulieren. Hoewel zij geen gebruikmaken van gemeentelijke opvang, zijn voor hen natuurlijk wel
voorzieningen als leefgeld, zorg en onderwijs noodzakelijk. Gemeenten geven aan bij de uitvoering
van deze taken tegen de grenzen van hun capaciteit aan te lopen.
In de aanloop naar de huidige asielcrisis is door veel gemeenten op verzoek van COA sinds de
zomer van 2021 al noodopvang en crisisnoodopvang ingericht. Er verblijven nu circa 5.000 à 6.000
asielzoekers in de gemeentelijke crisisnoodopvang.
Al met al is de conclusie gerechtvaardigd dat gemeenten meer dan hun deel aan de opvang van
vluchtelingen bijdragen.
De VNG vindt het daarom essentieel dat het lange termijnperspectief onderdeel is van elke
oplossing voor de huidige crisis, en dat elke activiteit bij moet dragen aan het uiteindelijk realiseren
van dat toekomstbeeld. Ook in het recente advies van de Raad voor het openbaar bestuur (ROB)
en de Adviesraad Migratie (ACVZ) komt de noodzaak om te komen tot een integrale visie naar
voren. De VNG herkent de conclusies en aanbevelingen. De VNG ziet het rapport als een oproep
aan het rijk de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen daadwerkelijk in de praktijk te brengen.
Crisissituatie asielopvang
Gelet op de overbelasting van Ter Apel zien wij de noodzaak om extra crisisnoodopvang te
organiseren. De VNG en het Veiligheidsberaad participeren binnen de crisisstructuur in de
Ministeriële Commissie Crisisbeheersing. Gezamenlijk brengen we daar de volgende lijnen in:
Korte termijn
Voor de korte termijn (per direct) wordt aan de Veiligheidsregio’s gevraagd crisisnoodopvang te
coördineren. Gezien de overbelasting van de gemeenten als gevolg van de opvang van Oekraïense
ontheemden, doen gemeenten hierbij een klemmend beroep op het rijk om ook menskracht te
leveren; dit punt zien we als randvoorwaardelijk. Daarover zijn en blijven we met het kabinet volop
in gesprek.
Een ander punt is de mogelijkheid voor gemeenten om eventueel te versnellen op de
huisvestingstaakstelling statushouders voor de tweede helft van 2022. Ook daarvoor is extra
ondersteuning van het rijk nodig, bijvoorbeeld om tijdelijke tussenvoorzieningen of tijdelijke
woonvoorzieningen te realiseren. We vragen het rijk ook om te onderzoeken hoe we procedures
kunnen verkorten of schrappen. Uiteraard is dekking van de kosten voor de korte termijn aanpak
noodzakelijk voor gemeenten.
Tot slot vragen we het rijk en COA ook vooral zelf te blijven zoeken naar locaties voor asielopvang,
zodat we langs meerdere lijnen deze crisis kunnen aanpakken, vooral om de periode waarin
crisisnoodopvang noodzakelijk is te verkorten, en daarmee het beroep op gemeenten te
minimaliseren.
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Langere termijn
We dringen er bij het kabinet op aan dat we nú starten met werken aan de langere termijn. Doel is
het lange termijn perspectief zoals dat is omschreven in de Uitvoeringsagenda:
-

Een menswaardige asielopvang;
Realisatie van 42.000 opvangplekken, verdeeld over Nederland;
Flexibele opvangcapaciteit die meebeweegt bij fluctuatie en waar nodig ook ingezet kan worden
voor andere aandachtsgroepen, waarbij kleinschalige opvang een belangrijk onderdeel is;
Er zo spoedig mogelijk toegewerkt wordt naar 4 Gezamenlijke Vreemdelingenlocaties (GVL),
verdeeld over het land, waardoor de druk op Ter Apel ook verkleind/verdeeld wordt;
Statushouders kunnen zo snel mogelijk starten met integratie, en worden geplaatst dichtbij de
regio/gemeente waar zij uiteindelijk gaan verblijven;
Een integrale aanpak tussen asiel, opvang, huisvesting en integratie, die in samenhang wordt
gezien. Onderdeel hiervan is werken met tussenvoorzieningen of doorstroomlocaties waarnaar
statushouders zo snel mogelijk kunnen doorstromen. In dit licht willen we
koppelingssystematiek heroverwegen.

Wat betreft de huisvestingsmogelijkheden wordt aansluiting gezocht bij de doelen van het
programma “een thuis voor iedereen” en bij de diverse versnellingsprogramma’s rond bouwen en
wonen die door het kabinet worden gecoördineerd. Daarbij vinden wij aandacht en een plek voor
álle aandachtsgroepen essentieel.
Uiteraard zijn structurele middelen voor de uitvoering van deze agenda noodzakelijk. Dat geldt
zeker ook voor de verlengde opvang en begeleiding van AMV-ers nadat ze 18 jaar zijn geworden.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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Nazending resolutie ‘Zekerheid over de structurele financiën’
voor ALV 29 juni 2022
Geachte leden van college en gemeenteraad,
In onze ledenbrief van maandag 20 juni jl. hebben wij aangekondigd dat wij u, afhankelijk van de
planning van een nieuwe datum voor het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv),
vandaag een resolutie zouden voorleggen. Hierbij ontvangt u deze resolutie ‘Zekerheid over de
structurele financiën’ die wij behandelen bij agendapunt 7. “Uitwerking Regeerakkoord en gevolgen
voor de gemeenten”.
Wij realiseren ons dat er voor u richting onze ALV van 29 juni een zeer beperkte tijd resteert om
deze resolutie in uw gemeente te bespreken. Wij zijn u bij voorbaat dankbaar voor uw inspanningen
om hierover toch het gesprek te voeren. In de ALV zullen wij u nader informeren over de actuele
ontwikkelingen en wisselen wij graag met u van gedachten.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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Resolutie: zekerheid over de structurele financiën
Gemeenten zijn nauw betrokken bij alle grote maatschappelijke opgaven in Nederland. Of het nu gaat
om sociale opgaven als bestaanszekerheid, tweedeling en gezondheid, om fysieke opgaven als
energietransitie, woningbouw en circulaire economie of om de uitvoering en het vertrouwen in de
overheid: gemeenten staan aan de lat.
We zien dat het kabinet voor sommige grote, urgente, opgaven het belang van gemeenten onderkent en
dat de ‘koek’ deze kabinetsperiode aanmerkelijk groter wordt via het accres en incidentele investeringen.
Maar het is wel nodig dat gemeenten langjarig kunnen investeren en weten waar ze structureel financieel
aan toe zijn: begrotingen moeten immers meerjarig sluitend zijn. En we zien dat er vanaf 2026 een groot
gat in het Gemeentefonds ontstaat. Dat heeft onvermijdelijk ook gevolgen voor gemeentelijke
investeringen in speerpunten van het kabinet, zoals wonen, klimaat en landelijk gebied. Gemeenten
zullen keuzes maken over welke opgaven wél aangepakt kunnen worden en welke niet, ambitieniveaus
verlagen, vertragen of faseren. Dat is geen kwestie van willen, maar van kunnen en gaat ten koste van
onze inwoners, bedrijven en maatschappelijk middenveld.
Hier hebben we het afgelopen halfjaar veel en intensief over gesproken met het kabinet, maar we
constateren dat dit nog niet tot een oplossing heeft geleid. Het uitblijven van een oplossing heeft er wél
toe geleid dat veel nieuwe gemeentebesturen alleen een akkoord op hoofdlijnen kunnen sluiten of
langjarige investeringen uitstellen, terwijl daar maatschappelijk wel een grote behoefte aan is.
De fondsbeheerders hebben – mede op verzoek van de Tweede Kamer – een onafhankelijk
procesbegeleider aangesteld. De onafhankelijk procesbegeleider heeft o.a. gekeken naar de (financiële)
situatie van gemeenten en provincies, en in het bijzonder vanaf 2026 en verder. De onafhankelijk
procesbegeleider heeft recent haar conceptrapport aangeboden aan de fondsbeheerders.
Mede als uitvoering van de resolutie ‘Herstel van bestuurlijk en financieel vertrouwen’ (ALV februari 2021)
en de motie ‘Zonder geld geen gemeenten’ (ALV juni 2021) leggen wij u daarom de volgende resolutie
voor:
Het bestuur vraagt de leden om in te stemmen met de volgende VNG-inzet richting het kabinet:
1. Dat het noodzakelijk is dat de rijksoverheid en de decentrale overheden gezamenlijk, als
partners, de grote maatschappelijke opgaven aanpakken en dat gemeenten daartoe ook van
harte bereid zijn;
2. Dat het noodzakelijk is om op korte termijn en in ieder geval nog vóór Prinsjesdag te
overleggen met het kabinet over deze gezamenlijke aanpak en dat gemeenten een brede
delegatie van het kabinet moeten uitnodigen om genoemd overleg te voeren;
3. Er bij het kabinet op aan te dringen dat uiterlijk op Prinsjesdag voor gemeenten duidelijkheid
ontstaat over hun financiële ruimte vanaf het jaar 2026;

4. Dat er bij het kabinet geen enkel misverstand over mag bestaan dat gemeenten uitsluitend
langjarig kunnen bijdragen aan iedere door het kabinet geïnitieerde ambitie met betrekking tot
maatschappelijke opgaven, als gemeenten daar financieel toe in staat worden gesteld en dat
het niet logisch en niet redelijk is om te veronderstellen dat gemeenten langjarig kunnen
bijdragen aan kabinet ambities zolang er sprake blijft van grote financiële onzekerheid als
gevolg van het ‘ravijn’ vanaf 2026;
5. Dat als het kabinet richting gemeenten uitspreekt dat het kabinet gemeenten adequaat zal
financieren voor alle gemeentelijke taken (inclusief alle medebewindstaken), gemeenten
bereid zijn om met het kabinet in gesprek te gaan over de in het coalitieakkoord beschreven
ambitie van de verruiming van het gemeentelijk belastinggebied als onderdeel van de
oplossing voor de langere termijn. Daarbij vormen de voorwaarden (1) de financiële
verhoudingen op orde en (2) geen verhoging van de lastendruk, harde ijkpunten. Gemeenten
hanteren hierbij de voorwaarden zoals opgenomen in de VNG notitie ‘actualisatie analyse
eigen Belastinggebied’ (2022) op basis van het rapport Bepalen betekent betalen;
6. Dat de VNG met het Interprovinciaal Overleg (IPO) in gesprek gaat over een gezamenlijke
strategie voor verwerking in de komende meerjarenbegroting.

1 15. 220623 Opzegging commissielidmaatschap.pdf

D.M. van der Velden

Zevenaar, 23 juni 2022

Gemeente Zevenaar
Mevrouw I. van Dijk
Griffier
i.vandijk@zevenaar.nl

Betreft: neerleggen commissielidmaatschap

Geachte mevrouw Van Dijk, beste Inge,
Bij dezen bevestig ik hetgeen ik mondeling al heb laten weten. Ik leg per direct mijn taken
als raadscommissielid namens GroenLinks voor de Commissie Middelen van de
gemeente Zevenaar neer.
Primaire reden is het feit dat mijn echtgenoot, Bart Kagei, vorige week is benoemd tot
wethouder voor GroenLinks in de gemeente Zevenaar. Met de burgemeester heb ik tijdig
besproken wat wettelijk en wenselijk is in deze combinatie van functies binnen de
gemeentelijke politiek. Wettelijk is het niet verboden, maar we constateerden beiden dat
het niet wenselijk is.

Met vriendelijke groet,

Dorothea van der Velden
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Motie : Uitstel lachgas niet meer acceptabel!
De Raad van de gemeente Oldambt, in vergadering bijeen op 2

*X-,U"*"
WLrn
juni 2022;

Constaterende da$
het kabinet eind 2019 aankondigde om lachgas op lijst II van de Opiumwet te zetten
waardoor de handel, het bezit en de productie van lachgas voor recreatief gebruik
vanaf dan verboden zou worden,
het ook daadwerkelijk doorvoeren van deze belangrijke stap keer op keer, door
opvolgende, kabinetten wordt uitgesteld,
recent de verwachte dooruoering weer opnieuw is bijgesteld; nu naar januari 2023.

Overwegende dat;
het gebruik van lachgas in toenemende gevallen een eerste stap is naar vormen van
drogerende middelen,
inmiddels algemeen en ruim bekend als ook aangetoond is, hoe schadelijk het
gebruik van lachgas kan zijn voor de gezondheid van gebruikers, voornamelijk
jongeren en zelts gevreesd wordt voor de effecten door langdurig gebruik,
het aantal verkeersslachtoffers als gevolg van lachgasgebruik de afgelopen jaren
explosief is gestegen,
gemeenten in toenemende mate overlast ervaren, in de ruimste zin des woords, met
name in het uitgaansleven,
gemeenten uitgeput raken in hun mogelijkheden tot handhaving en beperking van
schade als gevolg van het lachgasgebruik.

Concluderende daQ
De gemeente Oldambt net als de vele anderen gemeenten de overlast ervaaft met

name in het uitgaansleven, en ook de gemeente Oldambt uitgeput raakt in onze
mogelijkheden tot handhaving en beperking van schade als gevolg van het lachgasgebruik.
verder uitstel enkel leidt tot een onnodig verhoogde druk binnen dezorg als zéker
ook de verslavingszorg, een toenemende overlast en onmacht in handhaving binnen
het publieke domein en relevante stijging van het aantal (verkeers-) ongevallen.

Draagt het college op:
om schriftelijk bij het kabinet de noodklok te luiden en te wijzen op de noodzaak en
urgentie tot opname van lachgas in de Opiumwet en dit niet langer uit te stellen.
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deze motie te verspreiden onder alle gemeenteraden als ondersteuningsverzoek en
opdracht aan hun eigen college met als gezamenl'rjk doel een duidelijk en krachtig
signaal aan het kabinet.

En gaat over tot de orde va

Pattij voor het
Janet de Wal
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Aan alle gemeenteraden in Nederland
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Uitstel lachgas niet meer acceptabel!
52251-2022:619985
Jannie Rijkaart

Datum
Uw brief
Bijlage(n)

24 juni 2022
Motie: Uitstel lachgas niet
meer acceptabel!

Geachte gemeenteraad,

Op 2 juni jl. heeft onze gemeenteraad bijgaande motie unaniem aangenomen. Wij verzoeken u de
inhoud van deze motie te ondersteunen en uw eigen college een soortgelijke opdracht te geven met als
doel gezamenlijk een duidelijk en krachtig signaal aan het kabinet te geven.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Jannie Rijkaart via
(0597) 48 20 00.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt

Berlinda Aukema
Secretaris

Cora-Yfke Sikkema
Burgemeester
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Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023

Samenvatting
Dit is een ledenraadpleging over de concept arbeidsvoorwaardennota voor de komende
onderhandelingen over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. In de arbeidsvoorwaardennota staan
de uitgangspunten voor de gemeentelijke werkgeversvertegenwoordigers in de onderhandelingen
over de cao voor 2023.
De onderhandelingen gaan tegelijk over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. Deze cao’s bevatten
dezelfde arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaardennota is voor zowel de VNG als de WSGO.
Deze ledenbrief betreft de ledenraadpleging van de VNG. Leden van de WSGO ontvangen een
ledenbrief van hun eigen vereniging.
Gemeenten kunnen tot en met woensdag 31 augustus 2022 een stem uitbrengen.
Het bestuur van de VNG en het bestuur van de WSGO stellen op 15 september 2022 de definitieve
gezamenlijke arbeidsvoorwaardennota vast. De conceptarbeidsvoorwaardennota staat in de bijlage
bij deze brief.
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College voor Arbeidszaken

Onderwerp

Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023

Geacht college en gemeenteraad,
Dit is een ledenraadpleging over de concept arbeidsvoorwaardennota voor de komende
onderhandelingen over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. In de arbeidsvoorwaardennota staan
de uitgangspunten voor de gemeentelijke werkgeversvertegenwoordigers in de onderhandelingen
over de cao voor 2023.
De onderhandelingen gaan tegelijk over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. Deze cao’s bevatten
dezelfde arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaardennota is voor zowel de VNG als de WSGO.
Deze ledenbrief betreft de ledenraadpleging van de VNG. Leden van de WSGO ontvangen een
ledenbrief van hun eigen vereniging.
Gemeenten kunnen tot en met woensdag 31 augustus 2022 een stem uitbrengen.
Het College voor Arbeidszaken van de VNG en het bestuur van de WSGO bespreken op 9
september de uitkomsten van de ledenraadpleging. Het bestuur van de VNG en het bestuur van de
WSGO stellen op 15 september de gezamenlijke arbeidsvoorwaardennota vast. De
onderhandelingen kunnen daarna beginnen.
In deze ledenbrief staat een uitleg van de procedure voor de ledenraadpleging en een uitleg van
hoe de twee cao’s, de Cao Gemeenten en de Cao SGO, zich tot elkaar verhouden.
1. VNG-procedure ledenraadpleging conceptarbeidsvoorwaardennota
In deze ledenbrief staat de procedure voor de ledenraadpleging door de VNG. Leden van de
WSGO krijgen een brief van hun vereniging.
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Gemeenten kunnen voor- of tegen stemmen over de conceptarbeidsvoorwaardennota en hun stem
nader toelichten. Gemeentesecretarissen krijgen een link naar een digitaal stemformulier. Ze
worden geacht te reageren namens het college.
NB. Het stemformulier voor gemeenten kan alleen voor gemeenten worden gebruikt en het
stemformulier voor leden van de WSGO kan alleen voor leden van de WSGO worden gebruikt.
De VNG werkt met gewogen stemmen. Elke gemeente heeft één stem per duizend inwoners met
een maximum van 75 stemmen. Alleen de uitgebrachte stemmen tellen mee voor de uitslag van de
ledenraadpleging. Gemeenten die niet reageren tellen niet mee als stem voor of tegen.
U kunt tot en met 31 augustus 2022 reageren.
2. Twee cao’s
De komende onderhandelingen gaan over twee cao’s: de Cao Gemeenten en de Cao SGO. De
Cao Gemeenten geldt voor alle Nederlandse gemeenten. De Cao SGO geldt voor alle leden van de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties, de WSGO. Dit zijn
organisaties die geen gemeente zijn maar wel onderdeel van de gemeentelijke sector zijn en
dezelfde arbeidsvoorwaarden als gemeenten hebben.
De Cao Gemeenten en de Cao SGO hebben dezelfde arbeidsvoorwaarden. De onderhandelingen
over de beide cao’s worden dan ook tegelijk en aan één tafel gevoerd. De VNG en de WSGO
hebben hier onderling en met de vakbonden procesafspraken over gemaakt.

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Jongepier
Secretaris van het College voor Arbeidszaken

Bijlage: Concept arbeidsvoorwaardennota VNG en WSGO 2023
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Arbeidsvoorwaardennota 2023
VNG en WSGO
Inleiding
Dit is de arbeidsvoorwaardennota van de VNG en de Werkgeversvereniging Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties (WSGO). Deze concept arbeidsvoorwaardennota is de inzet voor de
komende onderhandelingen voor de twee gemeentelijke cao’s, de Cao Gemeenten en de Cao
SGO.
De Cao Gemeenten en de Cao SGO bevatten dezelfde arbeidsvoorwaarden en de
onderhandelingen gaan over beide cao’s. In de arbeidsvoorwaardennota spreken we over de
werkgevers (VNG en WSGO samen), over de cao (Cao Gemeenten en Cao SGO) en over
organisaties (gemeenten en WSGO-leden).
De voorstellen bevatten de intentie om te komen tot een akkoord voor één jaar (looptijd cao 2
januari 2023 t/m 31 december 2023) 1 en een passende salarisverhoging. Werkgevers denken dat
het met een reële inzet van beide partijen mogelijk moet zijn om vóór het einde van het jaar een
passende cao te sluiten.
Uitdagingen en onrustige tijden
Arbeidsmarktkrapte is momenteel één van de grootste uitdagingen en lijkt een steeds structureler
probleem te worden. De coronacrisis heeft op de (gemeentelijke) arbeidsmarkt en gemeenten een
flinke impact gehad. Daar is nu de oorlog in Oekraïne bij gekomen. Daarbij is onze samenleving
ook nog volop in transitie, onder andere op terreinen van klimaat, energie en wonen. Dit vergt heel
veel van gemeenten.
De personeelsmonitor gemeenten 2021 laat zien dat het aantal medewerkers bij gemeenten
opnieuw is gestegen, maar niet voldoende om de druk op het groeiende takenpakket van
gemeenten op te lossen. Eén op de vijf vacatures is moeilijk vervulbaar. Dit zet de gemeentelijke
dienstverlening verder onder druk. De vacaturemonitor van het A&O fonds gemeenten laat een
verdubbeling van het aantal openstaande vacatures in drie jaar tijd zien. Afgezien van de kosten
kunnen we niet alles via inhuur goedmaken. Het zijn van aantrekkelijk werkgever is een samenspel
van de cao, lokaal en individueel maatwerk.
De onuitvoerbaarheid van beleid wordt terecht als een waarschuwing gezien, zoals Herman TjeenkWillink recent verwoordde in zijn lezing (De Herman Tjeenk Willink-lezing 2022
“Tot zover ben ik gekomen”, lezing over ‘De democratische rechtsorde in de praktijk’). Dit raakt ook
de publieke dienstverlening in bredere zin. Samenwerking binnen de (groter wordende)
gemeentelijke sector zal dus nog noodzakelijker worden.
Er komen steeds meer samenwerkingsverbanden en gemeenten hebben in deze crisistijden taken
erbij gekregen; zij zijn hiermee wendbaar en daadkrachtig omgegaan. Al deze taken en
werkzaamheden die gemeenten (moeten) verrichten wordt door mensen gedaan die we willen
aantrekken en behouden. Ondanks de wendbaarheid en vitaliteit is de krapte op de arbeidsmarkt
ongekend hoog en zal deze leiden tot meer capaciteitsdilemma’s bij de aanpak van
maatschappelijke opgaven en dienstverlening van gemeenten. Zonder voldoende en goed
gekwalificeerde medewerkers kunnen taken niet worden uitgevoerd.
1

De huidige cao loopt tot en met 1 januari 2023 in verband met de invoering van de verlofharmonisatie.

Tijdig naar een passende cao
Werkgevers en vakbonden hebben in het vorige akkoord voor de cao 2021-2022 veel grote
vernieuwingen doorgevoerd waarvan de laatste, de harmonisering van verlof, op 1 januari 2023
ingaat. Ook heeft de coronapandemie geleid tot een versnelde organisatievernieuwing/inrichting en
nieuwe vraagstukken. De komende cao moet organisaties en hun medewerkers de rust en de
continuïteit bieden om die ontwikkelingen verder gestalte te geven. Bij de inzet wordt rekening
gehouden met de uitvoeringslast van voorgaande cao’s.
We hebben werkafspraken gemaakt door middel van twee paritair samengestelde werkgroepen
over hybride werken en bovenwettelijke sociale zekerheid. Ook het thema duurzame inzetbaarheid
is vormgegeven in een samenwerkingsverband met vakbonden, A&O fonds en werkgevers.
Leeswijzer
Deze arbeidsvoorwaardennota bevat (1) voorstellen voor hybride werken en duurzaam verplaatsen,
(2) voorstellen voor bovenwettelijke sociale zekerheid, (3) voorstellen voor toelagen, (4) duurzame
inzetbaarheid, (5) diversen, en (6) een financiële paragraaf.
1. Hybride werken en duurzaam verplaatsen
1.1 Hybride werken
In de laatste cao hebben we voor 2022 een tijdelijke regeling afgesproken voor de
thuiswerkvergoeding (€ 2 netto per dag) en hebben we een gezamenlijke werkgroep opgericht voor
structurele afspraken over hybride werken. In het vorige cao-akkoord hebben partijen het volgende
afgesproken:
“ Partijen stellen vast dat de coronacrisis bij veel gemeentelijke werkgevers en medewerkers leidt
tot een heroriëntatie op thuiswerken en hybride werken. Partijen onderzoeken gedurende de
looptijd van deze cao welke ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en
arbeidsvoorwaarden inclusief de hoogte van de thuiswerkvergoeding voor de periode na 2022.
Hierbij worden ook betrokken ontwikkelingen in wet- en regelgeving.”
Een paritair samengestelde werkgroep is afgelopen periode hiermee aan de slag gegaan. De
uitkomsten worden betrokken bij de cao-onderhandelingen.
Hybride werken heeft – onder invloed van de COVID-19-pandemie- een enorme vlucht genomen.
De omvang hiervan stelt medewerkers en werkgevers voor grote uitdagingen. In de afgelopen
periode is duidelijk geworden dat medewerkers en werkgevers verschillende wensen en behoeften
(kunnen) hebben. De uitdaging waar we dan ook voor staan, is het komen tot een model waarbij
enerzijds ruimte is voor maatwerk en anderzijds zoveel als mogelijk sprake is van gelijkwaardigheid
binnen collectieve kaders. Denk in dit verband met name aan de arbeidsvoorwaardelijke kant van
het onderwerp hybride werken.
De uitkomsten van de paritaire werkgroep zijn begin deze zomer gereed. Als werkgeversinzet
stellen wij voor het structureel maken van de huidige thuiswerkvergoeding (artikel 3.22a), passend
binnen het fiscale regime.
1.2 Duurzaam verplaatsen
De wereld om ons heen verandert en zo ook ons reisgedrag. In het verlengde van een meer
structurele afspraak over hybride werken, is het verstandig na te denken over een duurzame
mobiliteitsregeling.
Het thema duurzame mobiliteit staat (mede ingegeven door het Klimaatakkoord) steeds meer in de
schijnwerpers. Werkgevers krijgen door aanstaande wetgeving straks te maken met diverse
(aangescherpte) verplichtingen.
De huidige cao kent naast een regeling voor een reis-en verblijfskostenvergoeding (artikel 3.21) een
zogenaamde ‘kan-bepaling’ voor een regeling voor een woon-werk reiskostenvergoeding. De
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werkgever kan een regeling vaststellen voor die vergoeding (artikel 3.22). Dit laatste betreft dus
lokaal beleid.
Als werkgeversinzet stellen we voor om een studieafspraak op te nemen in het cao-akkoord 2023
om te bezien of en zo ja hoe toegewerkt kan worden naar een in de cao geregelde duurzame
mobiliteitsvergoeding/budget, met voldoende oog voor reeds bestaande lokale afspraken.
2. Bovenwettelijke sociale zekerheid
Werkgevers wensen een aantal bepalingen meer in overeenstemming te brengen met het private
recht en de praktijk in Nederland. Belangrijkste voorstel hierin is om in het stelsel van
bovenwettelijke sociale zekerheid nog meer het accent te leggen op het voorkómen van
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en behoud van werk (waar dan ook) en minder op behoud
van inkomen bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
De gemeentelijke sector kent een uitgebreid stelsel voor sociale zekerheid, waaronder het derde
ziektejaar bij gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. Door de ontwikkeling van het
ontslagrecht, werkloosheidsrecht en arbeidsongeschiktheidsrecht is de sociale zekerheid van
gemeentelijke medewerkers steeds meer uit de pas gaan lopen met die van de rest van werkend
Nederland. Werkgevers ervaren steeds meer uitvoeringsproblemen bij het UWV doordat de
afwijkende sociale zekerheidsregelingen in de gemeentelijke sector niet passen binnen reguliere
sociale zekerheidswetgeving.
Daarnaast hebben werkgevers en vakbonden de laatste jaren ingezet op maatregelen die niet
zozeer gericht zijn op de inkomenszekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, maar op
maatregelen die werkloosheid en arbeidsongeschiktheid moeten voorkomen of beëindigen. De
invoering van de van-werk-naar-werk afspraken van maximaal 24 maanden is daar het beste
voorbeeld van.
Partijen hebben in het cao akkoord 2021-2022 afgesproken een gezamenlijke studie te doen naar
de loondoorbetalingsverplichting en aanvullingen in de cao op de sociale zekerheid van
arbeidsongeschikte medewerkers. Het gaat hierbij om de bijdrage van de cao-afspraken aan zowel
inkomenszekerheid als re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers. Hier is een paritair
samengestelde Werkgroep afgelopen periode mee aan de slag gegaan. De uitkomsten (begin deze
zomer gereed) worden betrokken bij de cao-onderhandelingen.
Werkgevers hebben de volgende wensen t.a.v. herziening bovenwettelijke sociale zekerheid en
werkloosheid:
1. Aanpassing van artikel 7.1 lid 1 en 2 waarmee de arbeidsongeschikte medewerker het
eerste jaar recht krijgt op 100% loondoorbetaling, het tweede jaar recht krijgt op 70%
loondoorbetaling, en na het derde jaar géén recht op loondoorbetaling. Hierdoor wordt het
derde ziektejaar bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid dus afgeschaft en wordt de
loondoorbetalingsverplichting in hoogte en duur met de bepalingen in het Burgerlijk
Wetboek geharmoniseerd.
2. Schrappen van artikel 7.5 en de artikelen 10.21 tot en met 10.23, die het ontslagverbod
voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers verlengen tot 36 maanden.
Uit de praktijk blijkt dat het systeem in de gemeentelijke sector niet past bij de wijze waarop
de landelijke wet- en regelgeving is ingericht en de werkwijze van het UWV.
3. Om de arbeidsmobiliteit te stimuleren en ex-medewerkers en medewerkers tot en met 1
januari 2023 in een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering te stimuleren naar nieuw werk
stellen we voor om een herlevingsbepaling in de bovenwettelijke aanvullende en nawettelijke uitkering op te nemen.
4. Schrappen van de na-wettelijke werkloosheidsuitkering (artikelen 10.5 tot en met 10.10),
voor medewerkers die na het ingaan van de nieuwe cao werkloos worden.
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3. Toelagen
De cao kent twee verschillende regelingen voor werktijden: de standaardregeling voor
medewerkers die de eigen werktijden bepalen en de bijzondere regeling voor medewerkers die dat
niet doen. Voor beide groepen gelden meerdere bepalingen over toelagen. Tijdens de coronauitbraak en de lockdown bleek dat de bepalingen kunnen leiden tot situaties die lastig uitlegbaar zijn
voor zowel werkgevers als medewerkers. Deze bepalingen zijn op onderdelen namelijk niet altijd
logisch en consistent.
Werkgevers willen meer eenheid en duidelijkheid in de regelingen. Ook vinden werkgevers het
belangrijk dat de waardering voor de inzet beter tot uiting komt voor medewerkers in de bijzondere
regeling voor werktijden. Dit zijn de medewerkers die vanwege roosters of bijzondere
omstandigheden (zoals crisissituaties) moeten (blijven) werken op niet-traditionele tijden.
Werkgevers doen daarom een verbetervoorstel:
Aanpassing percentages toelage onregelmatige dienst en buitendagvenstertoelage
Op zaterdag, zondag en feestdagen in beide werktijdenregelingen stellen we voor om hetzelfde
percentage te hanteren in de artikelen 3.11 (toelage onregelmatige dienst) en 3.12
(buitendagvenstertoelage). Dit leidt tot eenvoud en meer uniformiteit.
De percentages worden dan:
- zaterdag
: 50%
- zondag
: 65%
- feestdagen
: 100%
Dit is een verbetering voor de medewerkers in de bijzondere werktijdenregeling.
4. Duurzame inzetbaarheid
Werkgevers vinden duurzame inzetbaarheid een heel belangrijk onderwerp en zijn zich dan ook
goed doordrongen van de noodzaak van duurzaam inzetbare medewerkers. Duurzame
inzetbaarheid is zoals in de cao vastgelegd (hoofdstuk 8) een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van werkgevers en werknemers. Het goede gesprek over vitaal en duurzaam aan het werk blijven is
belangrijk en mede-afhankelijk van de werknemer die regie neemt over zijn eigen loopbaan.
Gemeentelijke werkgevers beschikken over een breed pallet aan ontwikkelingsinstrumenten, denk
onder andere aan de mogelijkheid van opleidingen (artikel 8.2), loopbaanadvies (artikel 8.6),
bestedingsdoel IKB aan opleiding (artikel 4.3) en verlofsparen (artikel 6.3).
Voor het beleid moeten gemeenten de vrijheid hebben om dit in te richten zoals past bij hun
organisatie met hun werknemers. Werkgevers moeten daarbij de ruimte krijgen om op organisatieen/of individueel niveau de juiste maatregelen te nemen.
5. Diversen
Naast bovengenoemde voorstellen hebben werkgevers een aantal andere kleinere voorstellen, met
name om de regelingen begrijpelijk en uitvoerbaar te houden.
5.1 Ouderschapsverlof (artikel 6.10)
In de huidige cao is het ouderschapsverlof geflexibiliseerd. Op 2 augustus 2022 treedt de Wet
betaald ouderschapsverlof (Wbo) in werking. Ouders krijgen per genoemde datum gedurende 9
weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het
maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het
kind.
De bij de Wbo behorende rechten in combinatie met de reeds in de cao bestaande
ouderschapsverlofregeling leidt in de praktijk tot veel (uitvoerings)vraagstukken. Werkgevers willen
uitvoeringsproblemen oplossen en onduidelijkheden voorkomen, ook voor werknemers. Wij stellen
voor:
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a. De vergoedingentabel in lid 1 van artikel 6.10 eerlijker en evenwichtiger te maken op een
kostenneutrale wijze, waarbij waar mogelijk gekeken wordt naar feitelijk inkomen en niet
meer naar salarisschaal.
b. Een eenvoudigere aansluiting tussen de betaalde ouderschapsverlofrechten op grond van
de Wbo (UWV uitkering) en die van de cao.
c. De terugbetalingsregeling uit artikel 6.10 lid 6 te vereenvoudigen. De periode waarover
moet worden terugbetaald te beperken tot 12 maanden na de datum waarop het cao
betaalde ouderschapsverlof is geëindigd. Er hoeft geen rekening meer te worden gehouden
met verschillende verlofaanvraag periodes en aanvragen voor meerdere kinderen.
5.2 Aanspraken tijdens onbetaald Wazo-verlof (artikel 6.11)
a) Voor betaald en onbetaald Wazo verlof stellen we voor om – ongeacht de duur van het
Wazo gerelateerde verlof – altijd de reguliere pensioenpremieverdeling te hanteren. Dit is
voor werknemers gunstig en meer passend door de verschillende verlofvormen die nu voor
een langere periode op elkaar kunnen worden afgestemd. Voor de werkgever beperkt dit
de uitvoeringslast.
b) Wij stellen hier voor: bij “gewoon” onbetaald verlof (artikel 6.15) geldt voor een periode van
drie maanden de reguliere pensioenpremieverdeling. Duurt het verlof langer dan drie
maanden, dan betaalt de werknemer met ingang van de vierde maand zowel het
werknemersdeel als het werkgeversdeel van het pensioen (vanaf maand vier dus, de drie
maanden daarvoor niet). Dit voorstel is gunstiger voor de werknemer dan de huidige
regeling omdat geen verhaal van de werkgeverspremie meer gaat plaatsvinden met
terugwerkende kracht bij verlof langer dan drie maanden, maar is uitvoeringstechnisch
eenvoudiger voor werkgevers. Om misbruik te voorkomen worden verschillende onbetaald
verlofaanvraagperiodes die elkaar binnen 30 dagen opvolgen, gezien als één verlofperiode.
5.3 Kunstzinnige vorming (hoofdstuk 14)
Werkgevers constateren dat de WSGO één lid heeft in dit segment en dat het bij gemeenten
grotendeels al niet meer binnen de gemeentelijke organisatie is vormgegeven maar veelal in een
private stichting die de Cao Kunsteducatie moet toepassen. Werkgevers willen een studieafspraak
maken over de toekomst van hoofdstuk 14 Kunstzinnige vorming in de cao.
6. Financiële paragraaf: Passende salarisverhoging
De werkgevers willen voor het komende cao-overleg afspraken maken over een cao voor één jaar,
2023, met een passende loonontwikkeling. Bij de loonontwikkeling houden we rekening met een
stijging van de pensioenpremies van het ABP en sociale premies, waaronder
werknemersverzekeringen. Dat betekent een loonontwikkeling die voor gemeentelijke organisaties
rekening houdt met de financiële ruimte en oog heeft voor de positie op de arbeidsmarkt.
Redenen hiervoor zijn de breed gevoelde noodzaak om waardering voor de medewerkers financieel
tot uiting te laten komen en om te investeren in het imago op de arbeidsmarkt, en voorspelbaarheid
van financiële lasten voor gemeentelijke werkgevers.

Tot slot:
In zijn algemeenheid streeft de VNG en de WSGO er steeds naar om de cao op technische punten
inhoudelijk te verbeteren naar aanleiding van voortschrijdend inzicht en/of ontwikkelingen qua
wetgeving en/of jurisprudentie. Dit geschiedt dan natuurlijk altijd in overleg met de vakbonden.
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Glen Stokman
Julianalaan 7a
6901 EL ZEVENAAR

Datum:
Onderwerp:
Aan:

29-06-2022
Opzegging lidmaatschap Lokaal Belang en aansluiting bij VVD Zevenaar
Burgemeester Luciën van Riswijk
Kopie aan de gemeenteraad en de griffier

Geachte Burgemeester Van Riswijk,
Via deze brief wil ik u als voorzitter van de gemeenteraad officieel laten weten dat ik per 29 juni 2022
mij zal voegen bij de fractie van de VVD Zevenaar en derhalve geen onderdeel meer uitmaakt van de
fractie van Lokaal Belang.
Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,

Glen Stokman
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Postadres
Gemeente Nijmegen
BM50
Postbus 9105

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
De voorzitter Algemeen bestuur
De heer drs. H.M.F. (Hubert) Bruls
Mevrouw H. Tiemens, Directeur
Nijverheidsweg 2a
6662 NG Elst

6500 HG Nijmegen
Bezoekadres
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
T 024 329 90 30
nijmegen.nl

Datum
Betreft

30 juni 2022
Advies Regioagendacommissie AB GMR 6 juli
2022

Contactpersoon
G.E. van der Woude
g.van.der.woude@nijmegen.nl

Geachte heer Bruls, mevrouw Tiemens,

De Regioagendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (hierna: RAC GMR) bereidt de
procesmatige voorbereiding en planning van de politieke besluitvorming voor alle raden van de deelnemers aan
de GMR voor. Zij schept daarvoor randvoorwaarden zodat de raden de kaderstellende en controlerende taak
rondom de Groene Metropoolregio en de voortgang op de regionale opgaven kunnen vervullen. Daarvoor voert
zij overleg en brengt zij gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur van de GMR. Dit omvat ook het
doorgeven van signalen vanuit de raden aan het Algemeen bestuur en het informeren van het algemeen bestuur
over standpunten van de raden.
De RAC GMR heeft op 27 juni jongstleden in uw bijzijn vergaderd. Van die vergadering treft u bijgaand een
concept-verslag aan. Teneinde de leesbaarheid van dat verslag te vereenvoudigen benoemen wij in deze brief
een aantal zaken, welke u kunt betrekken bij de eerstvolgende vergadering van het Algemeen bestuur op 6 juli
2022. Om die reden verzoeken wij u ook deze brief en bijlage ter attentie te brengen van de leden van het
Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur. De RAC GMR dan wel haar individuele leden worden ook geacht de
afzonderlijke Raden te informeren. Om die reden zal dezelfde informatie ook naar deze Raden worden
verzonden.
Dat gezegd zijnde vragen wij uw aandacht voor de volgende gespreksthema’s die tijdens de vergadering van de
RAC GMR de revue zijn gepasseerd.

Brieven en huisstijldocumenten / sjab = Brief
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Benoemingen voorzitter en plaatsvervangend voorzitter RAC GMR
De heren Wimer Heemskerk, raadslid Arnhem en Oswald Velthuizen, raadslid Renkum, zijn door de leden van de
RAC GMR benoemd tot respectievelijk voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de RAC GMR.
Terugblik vier informatiebijeenkomsten gebiedsuitwerkingen van de verstedelijkingsstrategie
Op 9, 13, 15 en 23 juni hebben er vier regionale Raadsinformatiebijeenkomsten plaatsgevonden over vier
afzonderlijke gebiedsuitwerkingen. In het algemeen kijkt men positief aan tegen de informatiebijeenkomsten.
De bijeenkomsten zijn professioneel begeleid.
Namens de gemeenteraad Zevenaar is aangegeven dat men prijs stelde op een extra lokale bijeenkomst in beg in
september over hun specifieke gebiedsuitwerking.
Namens de gemeenteraad Beuningen is geattendeerd op de worsteling tussen de participatie van bewoners
versus de verstedelijkingsstrategie, die een hoog abstractiegehalte kent en zich minder leent voor par ticipatie.
De samenhang van de diverse deelprocessen verdient een doorlopende aandacht. Daarover is namens het
Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur aangegeven dat de verstedelijkingsstrategie inderdaad een hoger
abstractieniveau kent en raden zich bewust moeten zijn van het feit dat het veelal ook een weergave is van de
optelsom van bestaande ambities. Het advies is als Raden niet al te veel focus en tijdsinzet daar op te zetten,
maar meer focus te richten op concrete projecten. Enige flexibiliteit is bepleit om als regio richting het Rijk
gezamenlijk op te trekken. De toegekende Rijksbudgetten zijn een voorbeeld van het succes die alleen door
regionale samenwerking mogelijk is gebleken.
Namens de gemeenteraad Berg & Dal is de samenwerking met Duitsland bepleit. Daarover is namens het
Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur aangegeven dat dit niet behoort tot de regionale opgaven.
Terugblik besluitvorming in lokale Raden jaarstukken en regionale agenda Groene Metropoolregio
De leden van de RAC GMR hebben gereflecteerd op de besluitvorming in hun eigen raden over de jaarstukken en
regionale agenda van de GMR. Het gevolgde proces van een regionale bijeenkomst van de raden en de
informatievoorziening nadien wordt als positief beoordeeld.
Het algemene beeld is dat er een groot draagvlak bestond voor de regionale motie voor een verbetering van de
kalender van de regio. In eerder verband is reeds vanuit het Regiobureau, bij monde van uw directeur mw. H.
Tiemens al toegezegd dat verbeteringen ter hand worden genomen. Dit in overleg met de secretaris van de RAC
GMR en met dien verstande dat wijzigingen voor het najaar 2023 lastiger door te voeren zullen zijn dan voor 2023
en verder.
Hetzelfde regionale draagvlak bestaat voor het regionale amendement welke een vaststelling van de regionale
agenda op het oog heeft voor de duur van twee in plaats van drie jaar.
Regionale Energie Strategie (RES2.0)
Over de totstandkoming van de RES2.0. is ambtelijk een presentatie gegeven aan de RAC GMR. Daarbij werd
aangegeven dat sprake is van een relatief sterke positie van de gemeenten en daarmee een sterkere lokale
betrokkenheid. De RES 2.0. wordt uiteindelijk door de afzonderlijke raden vastgesteld en niet door het Algemeen
bestuur van de GMR. Alhoewel het Algemeen bestuur niet aan zet heeft, heeft het procesvoorstel voor de RES2.0.
wel gevolgen voor de inzet van afzonderlijke colleges van B&W en raden. Om die reden is het procesvoorstel ook
voor u van belang, omdat u naast delegatielid van het Algemeen bestuur, óók bestuurder bent van uw
afzonderlijke colleges.
Voordat er een RES2.0. wordt vastgesteld dient er een milieueffectrapport vastgesteld te worden. Daarmee
hebben bestuurders en raden inzicht in de milieueffecten van zon en windgebieden en in alternatieve keuzes.
Het stelt raden in staat om milieu een plaats in de afwegingen te geven. En raden kunnen tegen die tijd
verantwoorden hoe men belangen heeft gewogen.
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Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD): hiermee worden de opdracht en kaders gesteld voor het onderzoek
van de PlanMER. Wat is het doel van het onderzoek, wat onderzoeken we (welke milieueffecten), hoe gaan we
dat onderzoeken en wie wordt daarbij betrokken.
Bij zowel de NRD als de PlanMER is sprake van de vaststelling door de diverse colleges, maar raden worden wel
door hun colleges in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen of wensen en bedenkingen in te brengen voordat
de colleges het vaststellen. Hiervoor wordt voldoende tijd ingeruimd. De RES2.0. zelf wordt door de raden
vastgesteld, naar verwachting in Q4 2023.
Voorafgaand aan de besprekingen van de NRD, PlanMER worden twee dezelfde webinars georganiseerd op 5 en
8 september voor de raden.
Participatie inwoners: voor de NRD en PlanMER, verloopt de participatie met name via georganiseerde
platformen van belanghebbenden. Mochten Raden daar een hogere ambitie in willen dan is dat een lokale
verantwoordelijkheid. De tijdspaden zijn daarin beperkt en het abstractieniveau ligt erg hoog. Voor de RES2.0. is
het participatieproces nog niet bekend, dat zal afhangen van wat er uit de PlanMER komt. De betrokkenen van
de RES1.0. zijn gefilterd op regionale belangen en organisatiegraad. Maar ook verenigingen van kleine
dorpskernen. Dus niet de hele lijst van RES1.0. Er wordt aandacht gevraagd voor de twee afzonderlijke processen
van de RES2.0. en de verstedelijkingsstrategie / gebiedsuitwerkingen. Omdat het om dezelfde locaties en
gebieden gaat. Vanuit het regiobureau geeft mw. Tiemens aan dat dat geborgd wordt doordat alles via het
Regiobureau loopt.
De RAC GMR constateert dat sprake is van een heldere bevoegdheidsverdeling tussen de rollen, taken en
bevoegdheden van het regiobureau, Dagelijks en Algemeen bestuur van de GMR, de RAC GMR en de afzonderlijke
colleges en raden. Hetzelfde positieve beeld geldt voor de tijd die is ingeruimd voor de standpunten c.q.
zienswijzen van de raden over de NRD en PlanMER of hun uiteindelijke besluit over de RES2.0. De participatie
van de RES2.0. zal op een later tijdstip bepaald worden en zal afhangen van de uitkomsten van de PlanMER.
De RAC attendeert u echter op het volgende. De kwaliteit van de inbreng van de raden bij de NRD en PlanMER zal
afhangen van de voortvarendheid van de besluitvorming van de colleges. Immers die colleges bereiden veelal
eventuele zienswijzen, wensen of bedenkingen van hun eigen raden voor en colleges verwerken die vervolgens
in een definiet besluit. Dat is nog een opgave die nog geborgd dient te worden. Met andere woorden, ook de
afzonderlijke colleges van B&W moeten voldoende tijd krijgen om de zienswijzen van hun raden ordentelijk voor
te bereiden dan wel te verwerken. Gezien uw posities in uw afzonderlijke college van B&W en uw positie in het
Algemeen bestuur adviseren wij u hier concrete en bovenal realistische afspraken over te maken.
Dit alles gezegd zijnde heeft de Regioagendacommissie het volgende processchema vastgesteld als advies aan
het Algemeen bestuur. Dit zal ook worden gecommuniceerd met de griffies en de Raden.
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Met vriendelijke groet,
Interim-voorzitter Regioagendacommissie Groene Metropoolregio
Karin Hoogteijling

Bijlagen:
 Concept-verslag RAC GMR 27 juni 2022
 Powerpoint dd 27-6-2022
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CONCEPT-VERSLAG Regioagendacommissie
Datum
Locatie

Maandag 27 juni 2022
Stadhuis gemeente Arnhem - Raadszaal

V oorzitter
Secretaris

Interim-voorzitter Karin Hoogteijling
George van der Woude (concept-verslag) g.van.der.woude@nijmegen.nl

Aanwezig

Harry Arends – Lingewaard; Gerard Rasing – Lingewaard; Marieke Smit –
Nijmegen; Michelle van Doorn – Nijmegen; Ton Broekmans – Mook & Middelaar;
Loes Hupkes – Rozendaal; Hanneke Roozendaal – Mook & Middelaar; Britte
Liselotte van Die – Zevenaar; Martin Witjes – Zevenaar; Joop van Weelden –
Westervoort; Piet van Egmond – Westervoort; Ties Kuijpers – Rheden; Wimer
Heemskerk – Arnhem; Carmen Quint – Arnhem; Nicky Eppich – Arnhem; Marlies
Neutkens – Arnhem; Mariël de Vries – Overbetuwe; Henk Mulder – Overbetuwe;
Saskia Tuinder – Heumen; Ben van Ooijen – Druten; Dini Uitdehaag – Druten;
David Schaftenaar – Beuningen; Robin Arians – Beuningen; Martijn Verharen –
Wijchen; Dorien Firet – Renkum; Oswald Velthuizen – Renkum; Carolien de
Greeff – Berg & Dal; Ronald Bauhuis – Doesburg; Joyce Zwaga-Komen – Duiven

01

Uitnodiging vergadering Regionale Agendacommissie Groene Metropoolregio 23 mei
2022 leden, dagelijks bestuur en directie (bijlagen 1A en 1B)
Ter kennisname

02

Benoeming interim voorzitter
Concept-benoemingsbesluit
 De Regioagendacommissie besluit in haar vergadering van 27 juni 2022 de heer /
mevrouw Karin Hoogteijling te benoemen tot interim-voorzitter van de
Regioagendacommissie voor de vergadering van 27 juni 2022.
De secretaris stelt voor aan de RAC-leden dat mw. Karin Hoogteijling uit hun midden wordt benoemd
als interim-voorzitter van deze vergadering. Er is een quorum. De aanwezige leden stemmen hiermee
unaniem in.
Voorzitter Karin neemt haar plek in en neemt de vergadering ter hand.

03

V aststelling vergaderquorum
Bestuur en directie nemen deel aan vergadering vanaf 20.00 uur.
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Voorzitter: geeft aan dat naast mw. Tiemens ook dhr. Bruls vanaf 20.00 uur deelnemen aan de
vergadering.
De volgende personen hebben zich afgemeld, in sommige gevallen is hun plaatsvervanger aanwezig.
 Boudewijn van de Geijn – Rheden
 Wouter Smit – Duiven
 Jos Verstegen - Berg en Dal
 Corrie dolmans – Lingewaard
 Maartje Maas – Nijmegen
 Cees de Beer - Nijmegen
Concept-besluit
De voorzitter stelt het quorum van minimaal 21 leden vast.
 Voorzitter: er is sprake van een vergaderquorum.
NB: ter vergadering wordt nog een vraag gesteld over de benoemingen van de plaatsvervangers. Is
dit verplicht voor ieder delegatielid? De secretaris geeft aan dat dat het geval is. Nadien heeft de
secretaris dit zekerheidshalve nog nagezocht. Het Reglement van Orde van de
Regioagendacommissie geeft het volgende aan:
Artikel 3 Samenstelling commissie
De commissie bestaat uit 40 leden, zijnde vier raadsleden van de gemeente Arnhem en Nijmegen en
twee raadsleden van de overige gemeenteraden van deelnemers aan de Groene Metropoolregio. De
leden van de Commissie worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad
aangewezen. Iedere gemeenteraad benoemt ook een raadslid tot plaatsvervangend lid van de
Commissie.
Daaruit blijkt de plicht tot aanwijzing van één plaatsvervanger per gemeente. Zoals gezegd hebben 5
gemeenten hier in voorzien.
04

Opening, ingekomen stukken, vaststelling c oncept-agenda vergadering Regionale
Agendacommissie Groene Metropoolregio 27 juni 2022 (bijlage 2) en mededelingen
 De voorzitter attendeert de leden op het ingekomen stuk van dhr. Barends.
 De heer Barends heeft verzocht te mogen inspreken. De voorzitter stelt voor dat dhr. Barends om
20.00 uur kan inspreken. Daarmee wordt ingestemd.
 Voorts vraagt zij de leden of er nog zaken aan de agenda moeten worden toegevoegd? Dat is niet
het geval. Daarmee wordt de agenda aldus vastgesteld conform het concept-besluit.
 Voorzitter: dhr. Oswald Velthuizen zal de vergadering verlaten vanaf 20.00 uur. Dhr. Velthuizen is
beoogd plaatsvervangend voorzitter, dus de voorzitter stuurt er op dat agendapunt 6 nog voor
20.00 uur is afgerond.


Ingekomen stuk dd 27 mei 2022: Formatie-essay 'Het KAN in de stad niet zonder
de regio' van de heer R. Barends (bijlage 3).

Concept-besluit
De leden stellen de definitieve vergaderagenda vast.
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05

V astelling c oncept-verslag & besluitenlijst vergadering Regioagendacommissie 23 mei
2022.
De Regioagendacommissie wordt verzocht het concept-verslag en de daarin opgenomen besluiten
van de laatste vergadering van 23 mei 2022 vast te stellen.
Voorzitter
De voorzitter vraagt aan de aanwezige leden of zij kunnen instemmen met de tot de vaststelling van
het concept-verslag en besluitenlijst van de vergadering van 23 mei jongstleden. Heeft iemand op- of
aanmerkingen op dat verslag?
Dat is niet het geval waarmee beide zijn vastgesteld.
Concept-Besluit:
De regioagendacommissie stelt het concept-verslag en besluitenlijst van de vergadering van 23 mei
2022 vast (bijlagen 4A en 4B).

06

Benoeming definitieve voorzitter en plaatsvervanger
De procedure tijdens de vergadering


Aan de leden van de Regionale agendacommissie is de gelegenheid geboden zich
kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter of als plaatsvervanger.
1. Voor de voorzittersfunctie heeft zich de heer Wimer Heemskerk – raadslid
Arnhem, beschikbaar gesteld.
2. Voor de functie van plaatsvervangend voorzitter heeft de heer Os wald
V elthuizen – raadslid Renkum zich aangemeld.



Omdat per functie sprake is van één kandidaat zal de voorzitter vragen of de
Regioagendacommissie behoefte heeft aan stemming, zo niet worden beide
kandidaten aldus benoemd.



Pas bij de volgende vergadering van de Regionale agendacommissie neemt de
benoemde voorzitter de positie in.



Voorts kan er een wens ontstaan dat die delegatie die een lid aanwijst als
voorzitter of plaatsvervangend voorzitter wel een ‘normale’ vertegenwoordiging
heeft in de Regionale agendacommissie. Het is voorstelbaar dat in geval van
vervulling van het voorzitterschap (al dan niet door de plaatsvervanger), die
specifieke delegatie een extra lid mag benoemen met stemrecht die in dat geval
ook plaatsneemt in de agendacommissie. In dat geval heeft de voorzitter geen
stemrecht. Dit dient dan nog wel formeel uitgewerkt te worden in het Reglement
van Orde.

Concept-benoemingsbesluiten


De Regioagendacommissie besluit in haar vergadering van 27 juni 2022 de heer
Wimer Heemskerk, te benoemen tot voorzitter van de Regioagendacommissie voor
de periode van tot de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen.



De Regioagendacommissie besluit in haar vergadering van 23 mei 2022 de heer
Oswald Velthuizen, te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de
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Regioagendacommissie voor de periode tot de eerstvolgende
gemeenteraadsverkiezingen.
Voorzitter:
 U bent allen in de gelegenheid geweest uw kandidaatstellingen door te geven. Op dit
moment hebben we twee kandidaten, één voor het voorzitterschap, dhr. Wimer Heemskerk,
raadslid Arnhem en één voor het plaatsvervangend voorzitterschap, dhr. Oswald Velthuizen,
raadslid Renkum.
 Voordat ik een voorstel doe voor hun benoemingen wil ik eerst beide heren kort het woord
geven om zich voor te stellen en iets toe te lichten over hun kandidaatstelling.
 Beide kandidaten stellen zich persoonlijk voor.
 Voorzitter: bedankt beide kandidaten voor hun toelichting.
 Voorzitter vraagt of er behoefte is aan een stemming, dat is er niet waarmee de voorzitter
concludeert dat beide kandidaten conform het benoemingsbesluit zijn benoemd.
 Op advies van de secretaris zullen hun feitelijke werkzaamheden ingaan bij de
eerstvolgende Agendacommissie.
 De voorzitter wenst beide leden succes.
 De voorzitter: stelt voor om de oud-voorzitter, Inge van Dijk, tegenwoordig griffier in
Zevenaar, nog een bloemetje namens de Regioagendacommissie te sturen voor haar
voorzitterschap.
20.00 uur. Einde vooroverleg - start overleg met afgevaardigde Dagelijks bestuur en
directie Groene Metropoolregio
De heer Bruls neemt deel vanuit het DB en AB
Vanuit de directie zal mevrouw Harriët Tiemens, directeur en de heer Henk van de
Berg, strategisch adviseur en plv. directeur deelnemen.
06B

Inspraak dhr. Barends
De voorzitter biedt dhr. Barends 2 minuten spreektijd. Dhr. Barends bepleit meer dan 2 minuten voor
en in de toekomst en deelt zijn visie over het stedelijke netwerk met de leden. Dhr. Barends geeft
desgevraagd aan dat hij drie stukken zal delen met de Regioagendacommissie.

07

V oorzitter:
 Voorzitter: heet de heer Bruls vanuit het dagelijks en algemeen bestuur van de Groene
Metropoolregio en mevrouw Tiemens, directeur Regiobureau welkom. Vervolgens biedt zij het
woord aan de dhr. Bruls en mw. Tiemens om nog wetenswaardigheden te delen met de leden.
Mededelingen vanuit Regiobureau door mw. Harriët Tiemens
Tijdens dit agendapunt wordt gelegenheid geboden aan mw. Tiemens, om de leden te
informeren over recente actuele ontwikkelingen.
Mevrouw Tiemens verwijst naar de recente nieuwsberichten over grote financiële
toekenningen vanuit het Rijk. Desgevraagd verwijst zij naar de website van de GMR voor
actuele nieuwsberichten. In de kern: de regio is ruim bedeeld. De Regiodeal is een initiatief
van het kabinet, de raden en betrokkenheid daarvan wordt nadere informatie over verstrekt
na de zomer.

8

Terugblik vier informatiebijeenkomsten gebiedsuitwerkingen van de
verstedelijkingsstrategie
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Op respectievelijk 9, 13, 15 en 23 juni hebben er vier regionale
informatiebijeenkomsten plaatsgevonden over vier afzonderlijke gebiedsuitwerkingen.
De powerpoints en aantekeningen van de gestelde vragen en antwoorden volgt eind
juni.
Tijdens de bespreking van dit agendapunt blikken de raadsleden terug op deze
bijeenkomsten. Welk beeld heeft u van deze bijeenkomsten, heeft u signalen en
aandachtspunten meegekregen van uw collega-raadsleden? Wat vond u goed, of welke
verbetermogelijkheden ziet u?
Voorzitter:
 Geeft aan dat de presentaties en hetgeen is opgehaald tijdens de sessies, nog voor de zomer aan
de Raden beschikbaar wordt gesteld.
 De leden van de Regioagendacommissie delen hun beelden over de sessies. Grofweg is men
positief.
 Vanuit Zevenaar wordt aangegeven dat men prijs stelde op extra tijd om de inhoud te
consumeren. Daarbij is toegezegd dat er nog een informatiebijeenkomst wordt
georganiseerd na de zomer. Er werd een druk ervaren dat tijdens de bijeenkomst alle in te
brengen punten moesten worden opgeschreven. Dat werd als ongemakkelijk ervaren.
Positief: informatie van professionele ambtenaren.
 Vanuit Beuningen: worstelen met participatie van burgers en bewoners, waar die een plek
krijgen. Voorts zorg om samenbrengen van diverse opgaven en processen.
 Vanuit Lingewaard: idem zorg over samenhang van de vijf opgaven. De gelijkgezindheid van
het Middengebied werd als positief gezien. Het abstractieniveau werd als hoog ervaren, de
informatie en kaarten bevatten nog wel onjuistheden. Verbetering is daarover beloofd.
 Vanuit Overbetuwe: onderschrijft beeld van Lingewaard.
 Vanuit Berg & Dal: twijfelt of alle stukken van tevoren waren geopenbaard. Bepleit
samenwerking met Duitsland
Directeur H. Tiemens
 Kijkt uit naar ordentelijker proces in de toekomst. Was niet ideaal.
 Grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland valt niet onder de GMR. Dat valt meer
onder de Euregio.
 Het regiobureau heeft de bijeenkomsten als positief ervaren, en heeft die beelden ook
teruggekregen vanuit de deelnemers.
Dhr. Bruls
 Relativeert de beelden van Beuningen. De verstedelijkingsstrategie is een optelsom van
datgene er al was aan ambities per thema, deelgebied, regio of gemeente. Het kent wel een
hoog abstractieniveau. Het advies is als Raden niet al te veel focus en tijdsinzet daar op te
zetten, maar meer focus op concrete projecten. Enige flexibiliteit is wel vereist als je als
regio richting het Rijk sterk wil maken. De toegekende Rijksbudgetten zijn een voorbeeld
van het succes die alleen door regionale samenwerking mogelijk is gebleken.
Beuningen:
 In Beuningen wordt gekozen voor meepraten van de burgers over de woningbouw. Dus als
er regionaal wordt gekozen voor een zogeheten groene long of ‘Metropolitaans park’ kan
dat ervaren worden als dat een bewoner van Beuningen geen ruimte meer wordt geboden
voor plannen en inspraak. Samengevat door de voorzitter als waarborging van de
democratische legitimiteit.
 Ambtelijk is 13 juni aangegeven over de BO-MIRT dat de verstedelijkings-strategie
voldoende zou zijn voor input van de regio bij de BO-MIRT. Wat is dan nog de status van de
gebiedsuitwerkingen?
Regioagendacommissie Groene Metropoolregio
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Directeur H. Tiemens
In de gebiedsuitwerkingen zitten een aantal grote lijnen die onderdeel uitmaken van de
verstedelijkingsstrategie voor de BO-MIRT gesprekken. De gebiedsuitwerkingen bevatten meer
details, niet alles zal in de BO-MIRT ter tafel komen.
Zevenaar
Bepleit dat positief nieuws sneller wordt gedeeld, zodat de achterliggende Raden ook hiervan kennis
kunnen nemen of dat dat doorgegeven wordt door de delegatieleden. Directeur Tiemens verwijst
naar de website, de kranten en zegt toe dat het zeker wordt meegenomen in de halfjaarbrief.
Overbetuwe
Bepleit dat informatie geregisseerd bij de achterliggende Raden wordt gebracht.
Renkum
 Weten we inmiddels hoe we het proces in de toekomst verbeterd kan worden? Onderkend u nu
al mogelijke knelpunten?
 In hoeverre is de agenda van het Rijk leidend, is daar nog invloed op uit te oefenen?
Mw. Tiemens
We hebben last gehad van de verkiezingen, benoemingen van bestuurders, raden en colleges. We
werken nu ook aan de kalender voor 2023, dat wordt aan u voorgelegd.
We proberen invloed uit te oefenen op de agenda van het Rijk, maar dat is ingewikkeld.
9

Terugblik besluitvorming in lokale Raden jaarstukken en regionale agenda Groene
Metropoolregio
Tijdens de bespreking van dit agendapunt blikken de raadsleden terug op hun eigen besluitrondes.
Hiervan is dd 24 juni een geactualiseerd overzicht gemaakt (bijlage 5 – wordt nagezonden op
vrijdag 24 juni as. ivm diverse besluitronden lokale raden).
Welk beeld heeft u van uw besluitvorming, heeft u signalen en aandachtspunten meegekregen van
uw collega-raadsleden? Wat vond u goed, of welke verbetermogelijkheden ziet u? Wat zijn zaken
waar u uw collega-delegatieleden op wil attenderen?
Voorzitter:
Biedt de leden de gelegenheid tot het delen van beelden.
 Lingewaard: Benoemd dat Lingewaardse raad ook breder wil kijken naar de
sturingsmogelijkheden en informatievoorziening van de Raad en daarbij te rade gaat bij andere
gemeenten.
 Druten: inzet van hun motie en amendement was ook een duidelijke regionale richting mee te
geven aan het Algemeen bestuur. Tevens wordt het belang van de gezamenlijkheid van de
regiogemeenten benadrukt.
 Wijchen: motie en amendement zijn raadsbreed ingediend en aangenomen. De thermometer
van de besluitvorming over de moties en amendementen werd als duidelijk ervaren.
 Overbetuwe: proces was prettig en goed georganiseerd. Het verdient opvolging in de toekomst.
 Berg & Dal: bijna alle partijen waren aanwezig bij de infobijeenkomsten. Dat draagt bij aan het
begrip en betrokkenheid voor het onderwerp. Alles is unaniem aangenomen.
 Rozendaal: verspreiding concept-amendementen en moties heeft geholpen. In het overzicht
moeten er nog correcties worden aangebracht over de inhoud van het amendement. De
secretaris zegt dit toe.
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Nijmegen: Motie en amendement breed ondersteund. Attendeert ook op de zogeheten IPCCmotie, om dat rapport later onderdeel te laten maken van de regionale agenda. Proces werd als
positief ervaren. Dank aan Wijchen voor het voorwerk voor de motie. Desgevraagd door Wijchen
wordt de motie toegelicht. Het Algemeen bestuur wordt verzocht het mee te nemen, maar stuurt
nog niet op uitkomsten.
Beuningen: complimenten voor de thermometer. Vraagt of het mogelijk is dat moties, zoals
bijvoorbeeld de Nijmeegse IPCC-motie centraal toegankelijk kunnen worden gemaakt. De
secretaris wordt het woord geboden door de voorzitter. Dat kan, zij het dat de regionale
bijeenkomst de focus had op op één specifieke motie en amendement. Al datgene dat daarna
werd ingebracht is een dilemma of dat wordt toegevoegd en geëxpliciteerd of dat het alleen
genoemd wordt zodat men zelf zo’n motie of amendement moet opvragen.
Renkum: stelt ook de vraag wat de status is van moties of amendementen die het licht zien ná
een regionale bijeenkomst. Hiervoor geldt voor de secretaris hetzelfde als verwoord onder de
vorige inbreng.

Dhr. Bruls
Reflecteert als volgt: de motie en amendement kennen veel steun, dus het ligt in de rede dat in het
Algemeen bestuur zich daarvoor ook een meerderheid zal aftekenen. Dat ligt anders bij bijvoorbeeld
een IPCC-motie. Daarvan is het zeer de vraag of daarvoor voldoende steun zal zijn in het Algemeen
bestuur.
10

Regionale Energie Strategie (RES2.0)
In 2021 hebben 16 gemeenteraden, provinciale staten en het Algemeen bestuur de
eerste Regionale Energiestrategie (RES 1.0) met een aantal moties en amendementen
vastgesteld. Hiermee is de ambitie van 1,62 Terrawattuur (TWh) duurzame
elektriciteit in 2030 vastgelegd als gezamenlijke regionale bijdrage aan de afspraken
uit het Klimaatakkoord, evenals de zoekgebieden voor duurzame opwek van
elektriciteit. Ook is de basis gelegd voor de Regionale Structuur Warmte. In de RES 1.0
staan 28 afspraken over de verdere uitwerking en samenwerking.
Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de RES 1.0 en wordt toegewerkt naar de
RES 2.0. Een belangrijke stap in de uitvoering is het juridisch borgen van de RES in het
omgevingsbeleid. Hiertoe wordt o.a. door de gemeenten en provincie gezamenlijk een
regionale milieueffectrapportage (PlanMER) opgesteld. Dit milieueffectenonderzoek
vindt plaatst op basis van een zogeheten Notitie Reikwijdte & Detailniveau (NRD). Deze
notitie geeft aan welke milieueffecten onderzocht worden, hoe het onderzoek
plaatsvindt en wie daarbij betrokken worden.
De bespreking van dit agendapunt zal worden voorafgegaan door een presentatie.
Daarbij zal ook aandacht worden geschonken welke rol de raden hebben bij dit proces
en op welke wijze zij geïnformeerd worden.
Voorzitter:
Biedt de gelegenheid voor een ambtelijke presentatie van het proces naar de
totstandkoming van de RES2.0 aan mw. Lenny Puntman en dhr. Rien Ramerman.
(powerpoint toegevoegd aan website bij vergadering van 27 juni 2022).
De kern van het procesvoorstel voor de totstandkoming van de regionale
Energiestrategie 2.0 is als volgt:
Regioagendacommissie Groene Metropoolregio
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1. Opgave: elektriciteit opwekking en warmtewinning met infrastructuur (doelen
behalen klimaatakkoord en GEA voor 2030). Dit is een gezamenlijke regionale
doelstelling.
2. Regio bepaalt zelf hoeveel duurzame elektriciteit (bod RES 1.0) op basis van
afwegingskader.
3. Relatief sterke positie gemeenten (t.o.v. bevoegdheden) en daarmee lokaal
sterker betrokkenheid. De RES 2.0. wordt door de afzonderlijke raden
vastgesteld en niet door het Algemeen bestuur van de GMR.
4. Voordat er een RES2.0. wordt vastgesteld dient er een milieu-effectrapport
vastgesteld te worden. Daarmee hebben bestuurders en raden inzicht in de
milieueffecten van zon en windgebieden en in alternatieve keuzes. Het stelt
raden in staat om milieu een plaats in de afwegingen te geven. En raden
kunnen tegen die tijd verantwoorden hoe men belangen heeft gewogen.
5. Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD): hiermee wordt de opdracht en kaders
gesteld het onderzoek van de PlanMER. Wat is het doel van het onderzoek, wat
onderzoeken we (welke milieueffecten), hoe gaan we dat onderzoeken en wie
wordt daarbij betrokken.
6. Bij de NRD als de PlanMER is sprake van de vaststelling door de diverse
colleges, maar raden worden wel door hun colleges in de gelegenheid gesteld
hun zienswijzen of wensen en bedenkingen in te brengen voordat de colleges
het vaststellen. Hiervoor wordt voldoende tijd ingeruimd.
7. De RES2.0. zelf wordt door de raden vastgesteld, naar verwachting in Q4
2023.
8. Voorafgaand aan de besprekingen van de NRD, PlanMER worden twee dezelfde
webinars georganiseerd op 5 en 8 september voor de raden.
9. Participatie inwoners: voor de NRD en PlanMER, verloopt met name via
georganiseerde platformen van belanghebbenden. Mochten Raden daar een
hogere ambitie in willen dan is dat een lokale verantwoordelijkheid. De
tijdspaden zijn daarin beperkt en het abstractieniveau ligt erg hoog. Voor de
RES2.0. is het participatieproces nog niet bekend, dat zal afhangen van wat er
uit de PlanMER komt. De betrokkenen van de RES1.0. zijn gefilterd op
regionale belangen en organisatiegraad. Maar ook verenigingen van kleine
dorpskernen. Dus niet de hele lijst van RES1.0. Er wordt aandacht gevraagd
voor de twee afzonderlijke processen van de RES2.0. en de
verstedelijkingsstrategie. Omdat het om dezelfde locaties en gebieden gaat.
Vanuit het regiobureau geeft mw. Tiemens aan dat dat geborgd wordt doordat
alles via het Regiobureau loopt.
10. Positie van dit proces ten opzichte van de totaalkalender van de
Regioagendacommissie en de Raden: De secretaris geeft desgevraagd aan dat
er namens de Regioagendacommissie is gekeken naar de waarborg voor
voldoende tijd voor de Raden bij alle drie de besluiten (NRD, PlanMER en
RES2.0) waarbij de oktobermaand gemeden wordt vanwege de
begrotingscyclus. Voorts dat de kwaliteit van de inbreng van de raden zal
afhangen van de voortvarendheid van de besluitvorming van de colleges. Dat
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zal nog een opgave zijn die nog geborgd dient te worden. Met anderw
woorden, ook colleges moeten voldoende tijd hebben de zienswijzen van hun
raden ordentelijk voor te bereiden.
11. Dit alles gezegd zijn stelt de Regioagendacommissie het volgende
processchema vast als advies aan het Algemeen bestuur. Dit zal worden
gecommuniceerd met de griffies en de Raden.

11

Rondvraag
Voorzitter: wie heeft een rondvraag? Dat is niet het geval.
Voorzitter stelt secretaris in de gelegenheid tot stellen vraag, nl. of de emailadressen van raadsleden
voor elkaar zichtbaar mogen worden gemaakt. De ervaring van het proces van de moties en
amendementen jaarstukken GMR leert dat men de behoefte heeft tot onderling contact. Voorts zijn
de emailadressen allemaal van internet gehaald. Hiermee wordt ingestemd en hetzelfde geldt
mogelijk voor telefoonnummers. De secretaris zal iedereen hiervoor benaderen.

12

Sluiting
De eerstvolgende vergadering van de Regioagendacommissie vindt plaats op 12
september 2022, 19.30 uur.
Daarna staat de volgende datum nog gepland: 21 november 2022.
Vooralsnog staat er op 19 september een regionale bijeenkomst voor de Raden op de agenda, welke
nog invulling behoeft.
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REGIONALE
ENERGIESTRATEGIE
Lenny Putman
procesregisseur RES
Rien Ramerman
projectleider energie en ruimte/ planMER
Via Invoegen | Koptekst en voettekst de werktitel invoegen

28-6-2022

1

Opzet

• Regionale Energiestrategie (RES)
• Plan MER
• Wat is een planMER?
• Waarom NU een planMER voor de RES?
• Welke stappen zijn reeds gezet?
• Rol van gemeenteraden (en PS/ABs waterschappen)

• Vragen

28-6-2022
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Regionale Energiestrategie (RES)
• Opgave: elektriciteit opwekking en warmtewinning met infrastructuur (doelen behalen
klimaatakkoord en GEA voor 2030)
• Samenwerking als één overheid vanuit de opgave binnen het huis van Thorbecke
• Nationaal (EZK + BZK, VNG + IPO + Unie van Waterschappen)
• 30 RES regio’s: gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerder RES loopt via Bestuurlijke
Platforms, Colleges en
Raden (niet via AB GMR)

• Regiovorming en bod als proces van onderop
• Regio bepaalt zelf de regio
• Regio bepaalt zelf hoeveel duurzame elektriciteit (bod RES 1.0) op basis van
afwegingskader
• Relatief sterke positie gemeenten (t.o.v. bevoegdheden) en daarmee lokaal sterker
betrokkenheid

6/28/2022
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RES 1.0 Groene Metropoolregio

28-6-2022
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Borgen in het omgevingsbeleid

vergunning/ algemene regels
Borging in omgevingsbeleid (visie/ verordening/plan/programma)

2022

2023

2024

Max half jaar + 6 weken

2025

2030

6/28/2022

5

28-6-2022
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Wat is een Plan-MER?

• Onderzoek naar de milieueffecten (natuur, landschap, leefomgevingskwaliteit)
van de RES (windenergie, zonne-energie, infrastructuur en warmte) en naar
alternatieven om het plan-doel te halen.
• Resultaat: een onderzoeksrapport. Dat u als bestuur/ raadslid inzicht geeft in
de milieueffecten van zon en windgebieden en in alternatieve keuzes.
• Wat kunt u ermee? Het stelt u in staat om milieu een plaats in de afwegingen
te geven. En u kunt verantwoorden hoe u het afgewogen heeft.

28-6-2022
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Wat is een PlanMER?

2 stappen
Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Opdracht en kaders voor het onderzoek. Wat is het doel van het onderzoek,
wat onderzoeken we (welke milieueffecten), hoe gaan we dat onderzoeken en
wie wordt daarbij betrokken.
PlanMER – het onderzoek

28-6-2022
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Waarom NU een planMER RES?

1. Windbeleid provincie laat meer ruimte voor windinitiatieven dan de RES
afspraken. Ongemak bij initiatieven buiten de RES gebieden. Helpt
onderbouwing provincie en afweging op de RES tafel.
2. PlanMER helpt/ versterkt de juridische onderbouwing van wind/zon
projecten gemeenten (onderbouwing omgevingsvergunningen). Blijkt uit
voortoets commissie MER.
3. Nieuw: PlanMER verplicht voor RES 2.0 onder de nieuwe omgevingswet

6/28/2022
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Uitgangspunten planMER RES

• RES 1.0 is het uitgangspunt
• Geen dubbelwerk (gebruik maken van project en planMERren en onderzoek
van de RES 1.0)
• Goede afstemming met lopende project- en planMERren.
• Het is ook onderdeel van de planMER voor de windvisie provincie (regiodeel)
• Zorgvuldig proces (met urgentie)

28-6-2022
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Welke stappen gezet?

1. Plan van Aanpak Plan-MER (door colleges vastgesteld, raden geïnformeerd)
2. Presentatie Regionale Agendacommissie (31 januari 2022). Presentatie
nagezonden op 4 februari 2022.
3. Gestart met traject opstellen van NRD
• werkateliers ambtelijk
• omgevingsdialogen regionaal georganiseerde belanghebbenden
• bestuurlijk platform circulaire regio (uw portefeuillehouders RES soms + RO)

6/28/2022
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Rol gemeenteraden (PS/ABs)

1. Zienswijze of ‘Wensen & Bedenkingen bij brief zienswijze college’ op Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (vrijgave voor zienswijze september 2022). Tegelijk
met zienswijzen inwoners.
2. Zienswijze of ‘Wensen & Bedenkingen bij brief zienswijze college’ op
PlanMER. Tegelijk met zienswijzen inwoners.
3. Besluit over wat te doen met uitkomsten planMER (RES 2.0)

6/28/2022
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Gemeenteraden/PS/ABs
RES 2.0

vergunning/ algemene regels
Borging in omgevingsbeleid (visie/ verordening/plan/programma)

Max half jaar + 6 weken

Plan MER RES

2022

Zienswijze
NRD

2023

2024

2025

2030

Zienswijze
PlanMER

6/28/2022

13

Proces NRD
Inwoners

Voorbereiding en
opstellen concept
NRD

APCR

BPCR

Colleges

Reactienota
opstellen +
definitief NRD

APCR

BPCR

Colleges

APCR = Ambtelijk Platform Circulaire Regio
BPCR = Bestuurlijk Platform Circulaire Regio

Raden/PS

28-6-2022
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Proces NRD

2 dezelfde regiobijeenkomsten voor NRD (digitaal)
• Maandagavond 5 september
• Donderdagavond 8 september

28-6-2022

15

Overzicht

NRD
Gemeenteraden/PS

Informatiebijeenkomsten regio

5 en 8 september 2022

BPCR

Concept NRD naar colleges?

21 september 2022

Colleges/ GS

Vrijgeven NRD voor zienswijzen
Raadvoorstel zienswijze / W&B raad

11 oktober 2022

Start zienswijze periode

17 oktober 2022

Gemeenteraden/PS

W&B / Zienswijze op NRD

Voor 28 november 2022 binnen
bij de regio

Colleges/GS

Vaststellen NRD

December 2022

BPCR

Concept planMER naar colleges?

Q1 2023

Colleges/GS

Vrijgeven concept planMER voor
zienswijzen
Raadsvoorstel zienswijzen/W&B raad

Q1 2023

Gemeenteraden/PS

W&B/Zienswijze op PlanMER

Q2 2023 (binnen 6 weken)

RES 2.0

Q4 2023

PlanMER fase

RES 2.0
Gemeenteraden/PS

28-6-2022
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Vragen

28-6-2022
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Gemeenteraden
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Postadres
Gemeente Nijmegen
BM50
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen
Bezoekadres
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
T 024 329 90 30
nijmegen.nl

Datum
Betreft

30 juni 2022
Advies Regioagendacommissie aan Algemeen
bestuur GMR

Contactpersoon
G.E. van der Woude
g.van.der.woude@nijmegen.nl

Geachte raadsleden van de gemeenteraden van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen,

De Regioagendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (hierna: RAC GMR) bereidt de procesmatige
voorbereiding en planning van de politieke besluitvorming voor alle raden van de deelnemers aan de GMR voor. Zij
schept daarvoor randvoorwaarden, zodat de raden de kaderstellende en controlerende taken rondom de Groene
Metropoolregio en de voortgang op de regionale opgaven kunnen vervullen. Daarvoor voert zij overleg en brengt zij
gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur van de GMR. Dit omvat ook het doorgeven van signalen vanuit de
raden aan het algemeen bestuur en het informeren van het algemeen bestuur over standpunten van de raden.
Bijgaand treft u het advies aan van de RAC GMR aan het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur van de GMR. Dat
advies is gebaseerd op het verslag van de vergadering van de RAC GMR van 27 juni jl. welke u eveneens aantreft
aangehecht aan dat advies.
In het bijzonder attendeer ik u op het volgende.
Webinars raadsleden Notitie Reikwijdte en detail als opmaat naar het PlanMilieueffectrapportage en de
Regionale Energiestrategie 2.0. op 5 en 8 september 2022
Vanuit de Groene Metropoolregio worden de milieueffecten onderzocht voor de ontwikkeling van duurzame energie
binnen onze regio. Dit gebeurt met een zogeheten planMER. Dit onderzoek zal worden benut voor de vaststelling van
een regionale energiestrategie 2.0. Voordat zo’n PlanMER kan worden opgesteld worden daarvoor kaders en
uitgangspunten bepaald en dat geschiedt in een zogeheten Notitie Reikwijdte en detail (NRD).
Om alle raadsleden en fractiespecialisten hierover goed te informeren worden er op zowel 5 als 8 september as.
Webinars georganiseerd. Die kennen dezelfde inhoud, maar daarmee wordt de deelnamemogelijkheid naar
verwachting verhoogd. Tijdens de Webinars wordt men bijgepraat en geïnformeerd over de notitie reikwijdte en
detailniveau (NRD) die voorafgaat aan dit planMER en de RES2.0. voor de Groene Metropoolregio.
Aan raadsleden en fractiespecialisten wordt uitgelegd wat een planMER inhoudt, welk proces wordt doorlopen en
welke keuzes worden gemaakt in de NRD.

Brieven en huisstijldocumenten / sjab = Brief

Het aanvangstijdstip zal om 19.30 uur zijn (onder voorbehoud)
In het najaar worden u en uw raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te formuleren op de NRD. In een
latere fase geldt dat ook voor de PlanMER en aan het eind van dit proces besluiten de raden zelf over de RES2.0.
Verdere informatie over het programma volgt aan het eind van de maand augustus 2022. Vooraanmeldingen kunt u
doorgeven aan de secretaris van de Regioagendacommissie g.van.der.woude@nijmegen.nl
Benoemingen plaatsvervangers van delegatieleden de regioagendacommissie GMR
Tijdens de vergadering van de Regioagendacommissie van 27 juni 2022 zijn er vragen gerezen over de vervanging
van de delegatieleden van de Regioagendacommissie. De vraag die gesteld werd is of dat ieder delegatielid een
plaatsvervanger moet hebben. Het Reglement van Orde van de Regioagendacommissie geeft het volgende aan:
Artikel 3 Samenstelling commissie: De commissie bestaat uit 40 leden, zijnde vier raadsleden van de gemeente
Arnhem en Nijmegen en twee raadsleden van de overige gemeenteraden van deelnemers aan de Groene
Metropoolregio. De leden van de Commissie worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad
aangewezen. Iedere gemeenteraad benoemt ook een raadslid tot plaatsvervangend lid van de Commissie.
Daaruit blijkt de plicht tot aanwijzing van één plaatsvervanger per gemeente. Vijf gemeenten hebben hierin
voorzien.
Mogelijk wijzigingsvoorstel Reglement van Orde
Het Reglement van orde van de RAC GMR voorziet in de benoeming van leden. Die gemeenten die een voorzitter of
plaatsvervangend voorzitter leveren kunnen het wenselijk achten om een extra lid of plaatsvervangend lid te
benoemen, wat volgens het huidige Reglement van Orde nu niet mogelijk is. Een dergelijk verzoek is legitiem, omdat
een (plaatsvervangend) voorzitter in de regel niet deelneemt aan eventuele discussies, maar die faciliteert en in
goede banen leidt. Hiermee mag echter geen afbreuk worden gedaan aan de zeggingskracht van een delegatie. Om
die reden zal de secretaris desgewenst een concept-wijziging voorbereiden van het Reglement van Orde. Dit zal
worden voorgelegd aan de RAC GMR.
Met vriendelijke groet,
Interim-voorzitter Regioagendacommissie Groene Metropoolregio
Karin Hoogteijling

Bijlagen:
1. Brief met advies van RAC GMR van 30 juni 2022 aan Dagelijks en Algemeen bestuur GMR
2. Concept-verslag RAC GMR van 27 juni 2022 (aangehecht aan advies onder bijlage 1).

Regioagendacommissie Groene Metropoolregio
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1 20. RIB 2022-044 Reactie op zienswijze aanwijzing drinkwaterreserveringsgebieden

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2022-044
Aan de leden van de gemeenteraad

Datum
7 juni 2022
Zaaknummer
Z/21/401779 /ADV/22/1101620
Onderwerp
Reactie op zienswijze aanwijzing drinkwaterreserveringsgebieden
Portefeuillehouder H. Winters
Contactpersoon
E-mail
Telefoon

Ard Schenk
A.Schenk@zevenaar.nl
0316-595670

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding
Door middel van raadsinformatiebrief 2021-88 bent u op de hoogte gebracht van onze zienswijze op de
provinciale verordening inzake aanwijzing drinkwaterbeschermingsgebieden. Op 25 mei 2022 hebben wij
van de provincie een reactie ontvangen op onze zienswijze. Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u
daarover.
Kernboodschap
Eind 2021 kon een zienswijze ingediend worden over het ontwerp-Actualisatieplan 9
Omgevingsverordening Aanvullende Strategische Voorraden (ASV). De gemeente Zevenaar heeft zoals
aangegeven in raadsinformatiebrief 2021-88 gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
De provincie heeft alle (ongeveer 300) zienswijzen verzameld en samengevat in een reactienota.
Gedeputeerde Staten hebben op 24 mei 2022 de reactienota vastgesteld en zij leggen deze samen met het
aangepaste actualisatieplan met bijbehorend wijzigingsbesluit voor aanpassing van de
omgevingsverordening voor aan Provinciale Staten.
Context J
☑
Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
☐
Collegeprogramma
☐
Motie/amendement/toezegging
☐
Anders, namelijk

Inhoudelijke boodschap
Ruim 300 organisaties en particulieren hebben een zienswijze ingediend. De reactienota is te vinden op:
https://zienswijzen.gelderland.nl/. De samenvatting en weerlegging van de zienswijze van de gemeente
Zevenaar is te vinden onder nr. 3. Het antwoord op deze zienswijzen is zoveel mogelijk gebundeld in
algemene hoofdstukken, om de reactienota overzichtelijk te houden. Bij een individuele zienswijze
verwijst de provincie daarom zoveel mogelijk naar de algemene hoofdstukken. In de reactienota geeft de
provincie ook aan of een zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het actualisatieplan (van de
omgevingsverordening). Voor de gemeente Zevenaar is de conclusie dat naar aanleiding van onze
zienswijze een aantal beschermingsregels is gewijzigd. Verder lezen wij in de beantwoording dat op veel
zorgen van onze kant op dit moment geen concrete reactie kan worden gegeven. Het gaat nu alleen nog
maar om drinkwaterreserveringsgebieden. Mocht er concreet interesse zijn voor het gebied ten noorden
van Zevenaar, dan zal er nader onderzoek moeten plaatsvinden. Daarnaast zal te zijner tijd ook de
begrenzing worden aangepast. Voor de inhoudelijke reactie verwijzen wij u naar bovenstaande link en de
bijlage waarin een nadere toelichting staat.
Communicatie en vervolgproces
Vervolgproces
Provinciale Staten besluiten waarschijnlijk voor de zomer over het aangepaste actualisatieplan met
bijbehorend wijzigingsbesluit.
De voorgestelde regels ter bescherming van de drinkwaterreserveringsgebieden gaan vanaf
1 januari 2023 gelden. Dan treedt de nieuwe omgevingsverordening samen met de Omgevingswet in
werking.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris

Lucien van Riswijk
burgemeester

Bijlagen
1.
INK/22/1101625 brief kennisgevingreactienota zienswijzen drinkwaterreserveringsgebieden.

zaaknummer Z/21/401779
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Datum

25 mei 2022
Zaaknummer

2017-006593
Onderwerp

Drinkwaterreserveringsgebieden
(Aanvullende Strategische Voorraden
ASV)
Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl
Blad

1 van 3

Beste mevrouw, meneer,
Van 20 oktober tot en met 30 november kon een zienswijze ingediend worden over het ontwerpActualisatieplan 9 Omgevingsverordening Aanvullende Strategische Voorraden (ASV). Hartelijk dank dat u
de moeite heeft genomen om daarvan gebruik te maken.
Wij hebben alle zienswijzen verzameld en samengevat in een reactienota. Gedeputeerde Staten hebben op
24 mei 2022 de reactienota vastgesteld en leggen deze samen met het aangepaste actualisatieplan met
bijbehorend wijzigingsbesluit voor aanpassing van de omgevingsverordening voor aan Provinciale Staten. U
kunt de reactienota vinden op: https://zienswijzen.gelderland.nl/
Opbouw document reactienota

Ruim 300 organisaties en particulieren hebben een zienswijze ingediend. Veel zienswijzen kwamen met
elkaar overeen. Het antwoord op deze zienswijzen hebben we zoveel mogelijk gebundeld in algemene
hoofdstukken, om de reactienota overzichtelijk te houden. Bij een individuele zienswijze verwijzen we
daarom zoveel mogelijk naar de algemene hoofdstukken. In de reactienota geven we ook aan of een
zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het actualisatieplan (van onze omgevingsverordening).

Hoe kan ik het antwoord vinden op mijn reactie?

Om de reactie op uw zienswijze te vinden gaat u in het digitale document naar tabblad Zienswijzen. Per
zienswijze is antwoord gegeven. U kunt uw zienswijze met antwoord vinden onder zienswijzenummer 3.
Ook kunt u met behulp van de zoekfunctie zoeken naar uw zienswijze met antwoord. Ga bovenaan de pagina
naar het symbool van het vergrootglas en typ uw zienswijzenummer in het zoekveld. Met de
navigatieknoppen ‘vorige’ en ‘volgende’ (rechts bovenaan de pagina) navigeert u tussen de verschillende
hoofdstukken.
Actualisatieplan omgevingsverordening

Het actualisatieplan voor de omgevingsverordening met de bijbehorende concept-regels en de kaart met de
drinkwaterreserveringsgebieden zijn aangepast. Deze kunt u vinden op onze website,
www.gelderland.nl/voldoendedrinkwater. Hier vindt u ook meer informatie over hoe we tot het voorstel
voor aanwijzen van de drinkwaterreserveringsgebieden zijn gekomen.
Digitale informatiebijeenkomsten

Omdat er zoveel reacties zijn binnengekomen op het ontwerp-actualisatieplan willen we graag toelichten
wat we met deze reacties hebben gedaan. Daarom organiseren we twee digitale informatiebijeenkomsten
voor alle indieners van een zienswijze. Tijdens de bijeenkomt kunt u ook vragen stellen. We kunnen echter
niet ingaan op individuele zienswijzen.
U bent welkom op:

• 8 juni 2022, 19.00-20.30 uur: Digitale informatiebijeenkomst voor indieners van
zienswijzen uit de regio’s Oost-Gelderland en Veluwe
• 9 juni 2022, 19.00-20.30 uur: Digitale informatiebijeenkomst voor indieners van
zienswijzen uit de regio Rivierenland
Aanmelden kan tot en met maandag 6 juni 2022 via het aanmeldingsformulier Informatiebijeenkomst
Drinkwater.

Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging met daarin een Teamslink naar de
bijeenkomst.
Hoe gaat het verder?

Provinciale Staten besluiten waarschijnlijk voor de zomer over het aangepaste actualisatieplan met
bijbehorend wijzigingsbesluit. Voordat zij een besluit nemen, organiseren zij een hoorzitting voor de
indieners van een zienswijze. Hierover wordt u via een aparte mail vanuit de griffie geïnformeerd.
Nadat Provinciale Staten het definitieve besluit over de drinkwaterreserveringsgebieden hebben genomen,
informeren wij u hierover en maken wij dit bekend op onze website.
De voorgestelde regels ter bescherming van de drinkwaterreserveringsgebieden gaan vanaf
1 januari 2023 gelden. Dan treedt de nieuwe omgevingsverordening samen met de Omgevingswet in
werking.

Wij danken u nogmaals voor uw inbreng en hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Provincieloket (op werkdagen tussen
08.30 en 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 026 359 99 99).
Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Gelderland

John Berends
Commissaris van de Koning

Miriam Nienhuis-Doremaele
Secretaris

1 21. RIB 2022-043 Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Participatieplan Regioexpres

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2022-043
Aan de leden van de gemeenteraad

Datum
7 juni 2022
Zaaknummer
Z/22/422248 /ADV/22/1099723
Onderwerp
Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Participatieplan RegioExpres
Portefeuillehouder H. Winters
Contactpersoon Ilone Willemsen
E-mail
I.Willemsen@zevenaar.nl
Telefoon
0316-595362

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding
Er zijn belangrijke ontwikkelingen in de voortgang van de RegioExpres. Via deze raadsinformatiebrief
informeert het college u daarover.
Kernboodschap
De Provincie Gelderland, ProRail, gemeente Montferland en gemeente Doetinchem overwegen om een
verdubbeling van het spoor over ongeveer 9 km, tussen Didam en Doetinchem De Huet te realiseren. Deze
spoorverdubbeling maakt de komst van de RegioExpres mogelijk. De RegioExpres is een trein die tussen
Winterswijk en Doetinchem op alle stations stopt, om vervolgens als sneltrein zonder tussenstops
doorrijdt naar station Arnhem Centraal, en vice versa. Voor de verdubbeling wordt een inpassingsplan (op
basis van de Wet ruimtelijke ordening) of projectbesluit (nieuwe Omgevingswet) voorbereid.
Inmiddels is gestart met de m.e.r.-procedure voor de RegioExpres. Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en
Detailniveau opgesteld. Daarnaast is het participatieplan geactualiseerd van de overgang van Verkenning
naar Planuitwerking. Partijen waaronder de gemeente Zevenaar worden in de gelegenheid gesteld om een
reactie in te dienen.
Context
☐
Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
☐
Collegeprogramma
☐
Motie/amendement/toezegging
☐
Anders, namelijk

Inhoudelijke boodschap
Zie bijgevoegde brief.
Communicatie en vervolgproces
Communicatie naar buiten
De gemeente Zevenaar, als wettelijk adviseur, is in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over
de reikwijdte en detailniveau van het op te stellen MER. Met bijgevoegde brief maken wij onze zienswijze
kenbaar.
Vervolgproces
Op basis van de adviezen en de zienswijzen wordt de definitieve reikwijdte en het detailniveau van het op
te stellen milieueffectrapport bepaald door de provincie. De uitkomsten van de milieueffectrapportage
worden gebruikt bij het opstellen van het inpassingsplan/projectbesluit voor de RegioExpres.
Zowel het MER als het ontwerp inpassingsplan/ontwerp projectbesluit voor de RegioExpres liggen naar
verwachting medio 2023 ter inzage. Tijdens deze periode van terinzagelegging is er opnieuw de
mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. U wordt geïnformeerd indien er dan zienswijzen worden
ingediend.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris

Lucien van Riswijk
burgemeester

Bijlagen
1.
Brief met zienswijze NRD en Participatieplan RegioExpres : Z/22/422248/UIT/22/1099713

zaaknummer Z/22/422248
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provincie Gelderland
College van Gedeputeerde Staten van Gelderland
Postbus 9090 GX ARNHEM

datum
zaaknummer
onderwerp
contactpersoon
uw zaaknummer

30 mei 2022
Z/22/422248/UIT/22/1099713
NRD en Participatieplan RegioExpres
Ilone Willemsen
2022-006095

Geacht college,
Per mail van 25 april 2022 nodigt u ons uit om te reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
en Participatieplan van de RegioExpres. Wij maken graag gebruik van deze mogelijkheid.
Aanleiding
U geeft aan dat Provincie Gelderland, ProRail, gemeente Montferland en gemeente Doetinchem
overwegen om een verdubbeling van het spoor over ongeveer 9 km, tussen Didam en Doetinchem De
Huet te realiseren. Deze spoorverdubbeling maakt de komst van de RegioExpres mogelijk. De RegioExpres
is een trein die tussen Winterswijk en Doetinchem op alle stations stopt, om vervolgens als sneltrein
zonder tussenstops door te rijden naar station Arnhem Centraal, en vice versa. Voor de uitbreiding van het
spoor wordt een inpassingsplan (op basis van de Wet ruimtelijke ordening) of projectbesluit (nieuwe
Omgevingswet) voorbereid.
Inmiddels is gestart met de m.e.r.-procedure voor de RegioExpres. Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en
Detailniveau opgesteld. Daarnaast is het participatieplan geactualiseerd van de overgang van Verkenning
naar Planuitwerking.
Zienswijzen
Met betrekking tot de NRD vragen wij aandacht voor de volgende punten:
-

In de NRD wordt aangegeven m.b.t. de voorkeursalternatief RegioExpres: “Het tracédeel Arnhem –
Zevenaar wordt niet aangepast, maar er is wel sprake van de toevoeging van een extra trein. Dit heeft
invloed op het geluid”.
Tevens wordt aangegeven: “Er zijn naar verwachting geen geluidsmaatregelen nodig, omdat er
ruimte is binnen het geluidsproductieplafond en de bijdrage van de RegioExpres aan de
geluidsproductie beperkt is”.

De term “naar verwachting” is een ruim begrip. Wij verwachten dat er daadwerkelijk onderzocht wordt
wat de geluidseffecten zijn bij een RegioExpres die 1x én 2x per uur rijdt. Tevens verzoeken wij u om de
mogelijke geluidseffecten hiervoor op de woningbouwplannen langs het spoor m.b.t geluid op de gevel

inzichtelijk te maken en indien nodig de benodigde maatregelen om de effecten te beperken. Wij willen
hierbij opmerken dat er in Zevenaar enkele woonwijken dicht op het spoor liggen en dat er in het kader
van woningbouwplannen ook nog plannen zijn voor uitbreiding van Enghuizen (het BAT terrein).
Hetzelfde geldt voor mogelijk trillingen als gevolg van de RegioExpres.
- “Dat we bij te maken keuzes ook toetsen of het mogelijk is om in de toekomst 2x per uur een RegioExpres
te rijden. Een voorbeeld hiervan is de keuze voor spoorverdubbeling tot en met station Doetinchem De
Huet”.
Er wordt aangegeven dat de overwegen al zijn aangepast tijdens de realisatie van het dubbelspoor
Zevenaar- Didam. Wij vragen ons af hoe zich dit verhoudt m.b.t. de dichtligtijden en bereikbaarheid als
RegioExpres 2x per uur rijdt. Deze vraag geldt met name bij de drie overwegen die liggen nabij Zevenaar.
Deze overgangen vormen een cruciale verbinding tussen delen van Zevenaar, waaronder het centrum met
haar voorzieningen, de parkeerterreinen, bedrijventerreinen en woonwijken. Een acceptabele
bereikbaarheid dient te allen tijde gewaarborgd te blijven.
-

De Provincie Gelderland heeft 2x per uur een RegioExpres benoemd als eindbeeld voor de lijn.
Daarvoor zijn aanvullende maatregelen benodigd t.b.v. geluid etc. De wens is om te starten met 1x
per uur een RegioExpres. Hoe wordt in het proces de aanvullende maatregelen die nodig zijn
indien de RegioExpres 2x per uur gaat rijden onderzocht?

-

Daarnaast zijn wij benieuwd of 1x of 2x per uur een RegioExpres gevolgen heeft voor de bestaande
dienstregeling m.b.t. de stoptreinen op de lijn. Wij gaan er vanuit dat een RegioExpres geen effect
heeft op de bestaande 4x per uur stoptrein.

Zoals eerder al aangegeven juichen wij de ontwikkeling van de RegioExpress toe, zowel voor de Regio
Achterhoek, maar ook voor een verlichting van de druk op de nu al overvolle treinen in Zevenaar. Wij
willen als gemeente Zevenaar graag betrokken blijven bij de plannen van de RegioExpres. U kunt daarvoor
contact opnemen met mevrouw Ilone Willemsen. Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van
onze gemeente of per mail I.Willemsen@zevenaar.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris

zaaknummer

Lucien van Riswijk
burgemeester
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1 22. RIB 2022-041 Stand van Zaken toekomstbestendig bedrijventerrein Hengelder en Tatelaar

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2022-041
Aan de leden van de gemeenteraad

Datum
7 juni 2022
Zaaknummer
Z/22/414063 /ADV/22/1097630
Onderwerp
Stand van Zaken toekomstbestendig bedrijventerrein Hengelder en Tatelaar
Portefeuillehouder B. Elfrink
Contactpersoon
E-mail
Telefoon

Ilone Willemsen
I.Willemsen@zevenaar.nl
0316-595362

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding
Er zijn belangrijke ontwikkelingen in de voortgang van het Toekomstbestendig maken bedrijventerreinen
Hengelder en Tatelaar. Via deze raadsinformatiebrief informeert het college u daarover.
Kernboodschap
De economie in Zevenaar heeft te leiden onder de gevolgen van COVID-19. Het ondernemersklimaat is
verslechterd. Om de lokale economie een boost te geven zijn acties geformuleerd in het plan ‘Herstelplan
Zevenaar: sociaaleconomische injectie’ van de gemeente Zevenaar (collegebesluit van 6 oktober 2020). In
dit herstelplan zet de gemeente Zevenaar in op maatregelen en projecten die vlot uitgevoerd kunnen
worden. Projecten om de economische structuur en positie van Zevenaar te versterken, door het
investeren in toekomstbestendige werklocaties, waar duurzaamheid en mobiliteit onderdelen van zijn. Dit
draagt bij aan de werkgelegenheid in de regio. Er wordt als eerste ingezet op Hengelder en Tatelaar.

Context
☐
Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
☐
Collegeprogramma
☐
Motie/amendement/toezegging
☐
Anders, namelijk

Inhoudelijke boodschap
Verkenningsfase
Om Hengelder en Tatelaar toekomstbestendig te maken is eerst onderzocht wat de actuele knelpunten
zijn. Samen met Lindus zijn er individuele gesprekken gevoerd met acht ondernemers van Hengelder en
Tatelaar.
De verkenningsfase bracht onder andere aan het licht dat er actuele knelpunten zijn die aangepakt
moeten worden en dat er majeure infrastructurele ontwikkelingen zijn die het gebied raken. Bovendien
heeft het bedrijventerrein nog géén antwoord op de grote transities van dit moment en ontbreekt er een
gebiedsorganisatie van ondernemers om mee te sparren. Tijdens de verkenningsfase kwamen ook
oplossingsrichtingen naar voren. De groene zone tussen het bedrijventerrein en de snelweg biedt een
(unieke) kans om klimaatadaptatie, biodiversiteit en vitaliteit van medewerkers slim met elkaar te
combineren.
Belangrijke thema’s om de bedrijventerreinen weer toekomstbestendig te maken zijn:
Thema

Onderdelen

Verkeer en bereikbaarheid
Klimaat, water en groen
Duurzame energie en gebouwen
Kop van Hengelder

Doorstroming, fietsen en wandelen, elektrisch vervoer
Opvang stortbuien, afkoppeling, benutting groen(zone)
Opwek en levering, koppeling warmtenet, renovatie
Ambities uitstraling, functies en bebouwingsopties

Deze thema’s zijn tijdens een bijeenkomst met de ondernemers teruggekoppeld en geverifieerd. Tevens is
afgesproken om de thema’s te verifiëren met de overige ondernemers van Hengelder en Tatelaar, immers
draagvlak bij de ondernemers is belangrijk.
De bijeenkomst was tevens een mooie gelegenheid voor de ondernemers om onderling kennis te maken.
Zowel Hengelder als Tatelaar zijn nl. niet georganiseerd. De ondernemers hebben aangegeven zitting te
willen nemen in de werkgroep toekomstbestendig Hengelder en Tatelaar. Dit kan het begin zijn van een
gebiedsorganisatie.
Voor het toekomstbestendig maken van Hengelder en Tatelaar is € 500.000,- beschikbaar vanuit de
revitalisering van Tatelaar. Door provinciale subsidie kan dit bedrag verdubbeld worden en ingezet worden
voor procesondersteuning en realisatie van de thema’s. Uit de gesprekken met de provincie is gebleken
dat de thema’s aansluiten bij de subsidie eisen. Tevens moet er sprake zijn van een gebiedsorganisatie.
De verkenningsfase is nu afgesloten en er kan samen met de ondernemers en stakeholders gestart worden
met een concreet actieplan. Per thema worden oplossingen ontwikkeld. Het actieplan met steunbetuiging
van de ondernemers dient als input voor de subsidieaanvraag bij de provincie.
In afwijking van het ambtelijk advies hebben wij op 13 april 2021 besloten om 10% van €500.000,beschikbaar te stellen voor het opstellen van een plan van aanpak. Op 2 juni 2021 heeft u hiermee
ingestemd. Om een vervolgstap te kunnen zetten én financiering van de provincie te verkrijgen, ontvangt
u na de zomer een raadvoorstel om het resterende krediet beschikbaar te stellen.

zaaknummer Z/22/414063
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Communicatie en vervolgproces
Communicatie naar buiten
Samen met Lindus zijn individuele gesprekken gevoerd met acht ondernemers. Gevolgd door een plenaire
bijeenkomst met deze acht ondernemers waarin het proces, de thema’s en het draagvlak verder is
besproken en afspraken zijn gemaakt. Na de ‘go’ van deze ondernemers wordt de communicatie met de
overige ondernemers opgezocht. Hiervoor wordt een communicatieplan opgesteld.
Vervolgproces
De komende maanden wordt ingezet om te komen tot concrete thema’s, onder andere door participatie
met ondernemers. Er vinden overleggen plaats met de werkgroep die o.a. moet leiden tot een
intentieovereenkomst c.q. steunbetuigingen van de ondernemers uit de werkgroep. Daarnaast wordt
ingezet op de vormgeving en uitvoering van het proces, waarvoor Zevenaar een subsidieaanvraag bij de
provincie doet.
Tot begin 2023 worden de thema’s verder uitgewerkt tot concrete actieplannen (met draagvlak bij de
ondernemers en stakeholders) met begrotingen en planningen. Hierna kan het ingediend worden voor
subsidie.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris

Lucien van Riswijk
burgemeester

Bijlagen
1.
N.v.t.

zaaknummer Z/22/414063
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1 23. RIB 2022-040 Huishoudelijke ondersteuning in de zomerperiode

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2022-040
Aan de leden van de gemeenteraad

Datum
7 juni 2022
Zaaknummer
Z/22/423281 /ADV/22/1101154
Onderwerp
Informeren over huishoudelijke ondersteuning (HO) in de zomerperiode aan inwoners
Informeren over structurele problemen arbeidsmarkt zorgaanbieders
Portefeuillehouder H. Winters
Contactpersoon
E-mail
Telefoon

Anke te Lintelo
A.teLintelo@zevenaar.nl

Geachte leden van de gemeenteraad,
Inleiding
De krapte op de arbeidsmarkt heeft mogelijk gevolgen voor de huishoudelijke ondersteuning (HO) voor
onze inwoners. Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u daarover.
Kernboodschap
Er zijn twee ontwikkelingen inzake de huishoudelijke ondersteuning (HO) waarover wij u willen
informeren. Daarnaast informeren wij u over hoe wij hier mee om gaan.
1.
Structureel tekort aan medewerkers die HO leveren;
2.
Mogelijk tekort aan medewerkers voor de zomer van 2022;
3.
Wat wordt gedaan om de problemen in de zomer 2022 te verzachten.
Context
X
Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
Inhoudelijke boodschap
Ad 1:
We kampen met de gevolgen van een krappe arbeidsmarkt. In veel sectoren is dit zichtbaar. In de
regionale marktconsultatie van december jl. geven zorgaanbieders aan dat het moeilijk is de afgegeven
beschikkingen om te zetten in daadwerkelijke uren HO. Zorgaanbieders doen van alles om medewerkers
te werven, maar door de algehele krapte op de arbeidsmarkt is het lastig voldoende medewerkers te
vinden en vast te houden. Een half jaar verder zien wij nu dat er wachtlijsten ontstaan bij zorgaanbieders.
De zorgaanbieders hebben ons gevraagd inwoners te informeren over het structurele tekort aan
medewerkers. Ook is gevraagd aan verwachtingsmanagement te doen. HO is niet altijd meer voldoende
beschikbaar.

Ad 2:
Voor zorgaanbieders zijn de zomerperiodes vanwege de vakanties altijd al lastig in te vullen. Deze zomer
zullen naar verwachting meer inwoners hiervan de gevolgen ondervinden, doordat er tijdelijk minder uren
HO geleverd kunnen worden. Zorgaanbieders vragen het netwerk van cliënten, waar kan, tijdelijk
ondersteuning te bieden.
Ad 3. Acties zomerperiode
Wij treffen een aantal maatregelen:
1.
Met de zorgaanbieders hebben wij afgesproken dat de meest kwetsbare inwoners de hulp blijven
krijgen die nodig is. Zorgaanbieders kennen de problematiek van hun cliënten goed en maken een
zorgvuldige afweging op basis van onder meer: leeftijd, netwerk, woonsituatie, zelfredzaamheid
en vakantie van cliënten zelf;
2.
Als het nodig is nemen zorgaanbieders ook contact op met de familie. Bij ondersteuning HO 4 (HO
zonder regievoering) zal het waarschijnlijk iets makkelijker zijn om het netwerk in te schakelen.
Het gaat hier vooral om het reguliere schoonmaakwerk.
Bij ondersteuning HO 2 (ondersteuning met regievoering) wordt de zorg geleverd die nodig is. Hier
gaat het om een kwetsbaardere groep, bijv mensen met dementie die nog zelfstandig wonen;
3.
Er wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd met de beschikbare medewerkers in overleg met de
cliënten van de zorgaanbieders voor HO;
4.
De consulenten nemen steekproefsgewijs contact op met inwoners die minder hulp krijgen om te
vragen hoe het gaat. Er wordt ook contact gehouden met de zorgaanbieders om zo vinger aan de
pols te houden.
5.
Als zorgaanbieders in de zomerperiode minder uren leveren dan de beschikking van de inwoner
vermeldt, dan krijgen ze ook minder betaald. We gaan er van uit dat er minder uren gefactureerd
gaan worden over de zomerperiode en controleren daarop voordat betaald wordt.

Communicatie en vervolgproces
Communicatie naar buiten
Medio juni 2022 informeren wij inwoners middels een brief over de situatie.
De zorgaanbieders zelf communiceren per brief, telefoon, app of via de vaste hulp over de daadwerkelijk in
te zetten uren HO.
Vervolgproces
De krapte op de arbeidsmarkt duurt voorlopig voort. Zorgaanbieders onderzoeken daarom alternatieven.
Bijvoorbeeld, meer gebruik van technologie. Als college blijven wij met de zorgaanbieders in gesprek om
knelpunten zo veel mogelijk voor te zijn. U wordt daar, indien nodig, via de gebruikelijke route over
geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris
zaaknummer Z/22/423281

Lucien van Riswijk
burgemeester
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Bijlagen
1.
Z/22/423282/INT/22/1101152 brief informeren inwoners over HO.
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Brief aan inwoners over tekort zorgpersoneel (in vakanties)

Beste meneer, mevrouw,
U ontvangt (binnenkort) huishoudelijke ondersteuning. Zo helpen we u uw huis schoon te houden.
Op dit moment is er een tekort aan personeel. Dit heeft misschien gevolgen voor uw ondersteuning.
Wij informeren u hierover via deze brief.
Waarom tekort aan personeel?
Steeds meer mensen worden ouder en wonen langer zelfstandig. Dit betekent dat er meer behoefte
is aan huishoudelijke ondersteuning. En dat er langere wachttijden zijn voor hulp. Het tekort aan
personeel is een landelijk probleem.
Wat betekent dat voor u?
Uw zorgaanbieder doet er natuurlijk alles aan om te zorgen dat u de hulp krijgt die nodig is. Maar het
kan zijn dat, vooral in vakantieperiodes, u te maken krijgt met een van de volgende situaties:
•
•
•

U krijgt huishoudelijke ondersteuning van een andere hulp
U krijgt korter of minder hulp
Er is geen vervanging als uw huishoudelijk hulp ziek is of verlof heeft

Hulp krijgen die nodig is
Wij vinden het heel vervelend voor u als u te maken krijgt met een van deze situaties. De
zorgaanbieder maakt altijd een zorgvuldige afweging. Om zo te zorgen dat iedereen de hulp krijgt
die écht nodig is. Ook zoeken zorgaanbieders hard naar personeel om het tekort op te lossen.
Communicatie vanuit de zorgaanbieder
Zijn er wijzigingen in uw huishoudelijke ondersteuning voor deze zomerperiode? Dan neemt de
zorgaanbieder contact met u op. Dat gebeurt via uw eigen hulp, telefonisch of per brief. Hoort u
niets? Dan verandert er niets aan uw ondersteuning in de zomer.
Hoe nu verder?
U krijgt de hulp die écht nodig is. Komt uw hulp niet of pas later toe aan bepaalde taken? Dan
overlegt hij of zij dit met u. Gebeurt dit niet of heeft u vragen over deze brief of het proces? Neem
dan contact op met ons via (0316) 595 111, optie 1. Wij helpen u graag verder.
Vragen
Heeft u vragen over deze brief of over het proces? Neem dan contact op met ons via (0316) 595 111.
Wij helpen u graag verder.
Met vriendelijke groet,
Namens college van burgemeester en wethouders,

Taco Pijnappel
Afdelingshoofd maatschappelijke ontwikkeling

1 24. RIB 2022-042 Stand van zaken opvang Oekraïense vluchtelingen

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2022-042
Aan de leden van de gemeenteraad

Datum
7 juni 2022
Zaaknummer
Z/22/423429 /ADV/22/1101384
Onderwerp
Stand van zaken opvang Oekraïense vluchtelingen
Portefeuillehouder L. van Riswijk
Contactpersoon
E-mail
Telefoon

Zwanet van Kooten
Z.vanKooten@zevenaar.nl

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding
Door de oorlog in Oekraïne ontvluchten veel inwoners hun land. Samen met de andere gemeenten in onze
veiligheidsregio vangen we deze vluchtelingen op in opvanglocaties. In Zevenaar is dit een locatie in
Angerlo. Door middel van deze brief informeren wij u over de stand van zaken van deze opvang in onze
gemeente.
Kernboodschap
Alle gemeenten hebben de taak gekregen om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Wij hebben ons als
doel gesteld om eerst zo’n 100 – 125 vluchtelingen op te vangen. Deze worden in Zevenaar verspreid over
verschillende kleinschalige locaties.
Context
x
Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
☐
Collegeprogramma
☐
Motie/amendement/toezegging
☐
Anders, namelijk

Stand van zaken
De huidige stand van zaken is de volgende:
Inschrijvingen Basisregistratie Personen (BRP)
Op dit moment hebben zich 80 vluchtelingen ingeschreven in de BRP van de gemeente Zevenaar.
Ongeveer 25% verblijft in de onlangs geopende opvang aan de Ganzenpoelweg in Angerlo, de andere
vluchtelingen verblijven bij gastgezinnen of particulieren.
Leefgeld
De RSD de Liemers verzorgt voor de vluchtelingen in Zevenaar een leefgeld uitkering. Dit leefgeld is
gebaseerd op gezinssamenstelling en kosten van wonen en levensonderhoud. Op dit moment ontvangen
39 vluchtelingen een leefgelduitkering. Deze uitkering wordt op de eerste van elke maand via prepaid
bankpassen aan de vluchtelingen beschikbaar gesteld.
Werken
Veel vluchtelingen geven aan graag te willen werken. Voor de vluchtelingen die op de locatie aan de
Ganzenpoelweg verblijven wordt door de RSD de Liemers een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over
‘werken in Nederland’. Eenzelfde voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden voor de vluchtelingen die in
de particuliere opvang verblijven. Hiermee willen we vluchtelingen voorlichten en een goede match maken
tussen vluchteling en werkgever.
Opvanglocaties
Aanbod
Wekelijks bieden (particuliere) verhuurders locaties voor de opvang van de vluchtelingen aan. Na
gesprekken blijkt niet al het aanbod geschikt voor de opvang van vluchtelingen. Veelal heeft dit te maken
met de omvang van de locatie, de noodzakelijke aanpassingen, de duur en kosten van deze aanpassingen
als ook de verhuur-voorwaarden.
Nieuwe opvanglocaties
We sluiten binnenkort een overeenkomst met een verhuurder van een locatie voor de opvang van
ongeveer 25 vluchtelingen. Naar verwachting wordt deze locatie medio juli geopend. We sluiten een
overeenkomst van een jaar met de optie van een verlenging. Naar aanleiding van een inspectie door de
Brandweer moet op deze locatie nog een aantal aanpassingen en kleine verbouwingen aangebracht
worden. Hiervoor is inmiddels opdracht gegeven aan een installatiebedrijf. Naast deze aanpassingen moet
het pand ook ingericht worden. Zodra de overeenkomst ondertekend is, informeren wij u over de locatie.
Naar verwachting wordt medio- eind juli een derde opvanglocatie geopend. Met deze verhuurder zijn wij
in een vergevorderd stadium van overleg voor het afsluiten van een overeenkomst. Ook in deze locatie
moeten de nodige aanpassingen gedaan worden. Knelpunt hierbij is de beschikbaarheid van materiaal en
menskracht van een aannemer. Hierover zijn wij in gesprek en hopen dat binnenkort gestart kan worden.
met de aanpassingen. De inschatting is dat op deze locatie ongeveer 40 vluchtelingen gehuisvest kunnen
worden. Zodra de overeenkomst getekend is en de openingsdatum duidelijk is, informeren wij u over deze
derde locatie.
We bereiden ons voor op de opening van deze locaties door het opstellen van draaiboek, gebaseerd op de
ervaringen van de opening van de locatie in Angerlo. Ook werven we (intern) locatiemanagers voor deze
locaties.
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Zorg en welzijn
Bij de opvang van de vluchtelingen moet een groot aantal zaken geregeld worden. Hiervoor werken wij
samen met onze partners in het sociaal domein zoals basisscholen en het voortgezet onderwijs,
Vluchtelingenwerk, (huis-) artsen en GGD, RSD de Liemers, Caleidoz, Kunstwerk en gemeentelijke
collega’s sociaal domein. Bij de opvang komt een scala van ondersteuningsvragen naar voren, zoals
dagbesteding, sporten, de taal leren, Wmo-hulpmiddelen en Jeugdhulp. Dit pakken we op in
samenwerking met de partners.
De ervaring leert dat het noodzakelijk is dat op de opvanglocatie een locatiemanager of beheerder
aanwezig is. De functie van deze locatiemanager is het regelen van een groot aantal praktische zaken
zoals het regelen van vervoer, school, bezoek aan artsen, het beantwoorden van vragen en het bieden van
een luisterend oor. Hierbij streven we ernaar dat vluchtelingen zo snel als mogelijk weer hun ‘normale’
leven oppakken en zelfstandig functioneren. De ondersteuning die we de vluchtelingen bieden gaat tot het
niveau welke door de gemeente aan elke inwoner van de gemeente wordt geboden.
Naast de professionele ondersteuning is het ook belangrijk dat vluchtelingen in de gemeente ‘landen’.
Vrijwilligers kunnen hierbij goed ondersteunen als buddy of maatje van een vluchteling. Gezamenlijk
activiteiten ondernemen zoals koken of sporten bevordert het welzijn en het landen in de gemeente. Voor
de inzet van vrijwilligers doen we een beroep op de diensten van Caleidoz.
Informatie en communicatie
Onlangs is voor de vluchtelingen een informatiebijeenkomst gehouden. Doel van deze bijeenkomst was
om contact te maken met de vluchtelingen die in de particuliere opvang verblijven, hen te informeren over
een aantal zaken zoals leefgeld, inschrijven in BRP en werken in Nederland en te inventariseren waar hun
behoefte aan ondersteuning ligt. De bijeenkomst is door ongeveer 15 vluchtelingen bezocht en de
vervolgacties worden uitgewerkt.
Daarnaast bieden de verschillende instanties die bij de opvang betrokken zijn ook maatwerk informatie
aan de vluchtelingen. Vluchtelingenwerk heeft bijvoorbeeld een app met een Q&A in het Oekraïens. Deze
app ondersteunt de vluchtelingen met allerhande praktische vragen en actuele informatie.
Daarnaast is een (digitaal) boekje ontwikkeld als wegwijzer voor de eerste vragen als een vluchteling zich
in Zevenaar vestigt. Dit boekje kan bij inschrijving worden uitgereikt en wordt vervolgens digitaal geupdate. Het boekje is in Oekraïens, Engels en Nederlands beschikbaar.
De gemeentelijke website wordt wekelijks met nieuwe informatie ge-update.
Openbare Orde en Veiligheid
Tot op heden zijn er geen incidenten geweest, we blijven attent op signalen van mogelijke (arbeids-)
uitbuiting, mensenhandel of andere kwalijke zaken.
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Vervolgproces
Zodra duidelijk is wanneer de volgende opvanglocatie geopend wordt, wordt u geïnformeerd. Dit geldt
vanzelfsprekend ook voor de direct omwonenden van de betreffende locatie. Daarnaast is er een
algemene pagina aangemaakt op www.zevenaar.nl. Deze wordt continu aangevuld met actuele
informatie. Hierop staat ook hoe inwoners kunnen helpen. Overige communicatie vindt plaats via de
gemeentelijke kanalen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris

Lucien van Riswijk
burgemeester

Bijlagen
1.
N.v.t.
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1 25. RIB 2022-048 Kaderbrief 2023

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2022-048
Aan de leden van de gemeenteraad

Datum
21 juni 2022
Zaaknummer
Z/22/ 424582/1104247
Onderwerp
Kaderbrief 2023
Portefeuillehouder Arthur Boone
Contactpersoon Kees van Vliet/Hans Bosch
E-mail
k.vanvliet@zevenaar.nl
Telefoon
0316-595643

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding
Met de raadsinformatiebrief van 22 maart 2022, nummer 2022-021, hebben wij u geïnformeerd over een
afwijkende planning van de P&C documenten als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen. Daarin
hebben wij u laten weten af te zien van de opstelling van een Kadernota 2023, omdat het
afwegingsmoment voor nieuw beleid verschuift naar de meerjarenbegroting 2023-2026.
Wel hebben wij u toegezegd in de zomer een Kaderbrief te presenteren met daarin een actueel financieel
overzicht op hoofdlijnen. Deze Kaderbrief 2023 bieden wij u met deze raadsinformatiebrief aan.

Kernboodschap, context en inhoud
De Kaderbrief 2023 geeft hoofdzakelijk een financiële doorkijk naar de meerjarenbegroting 2023-2026.
Een belangrijke rol speelt daarin de meicirculaire 2022. Daarnaast hebben we inzichtelijk proberen te
maken wat de risico's zijn van recente ontwikkelingen, zoals de schaarste van materialen en personeel en
de oorlog in Oekraïne. Deze kaderbrief bevat geen concrete voorstellen om de risico's van deze
ontwikkelingen op te vangen. De kaderbrief is informerend van aard en niet gericht op besluitvorming.

Context het verzamelen van meer fundamentele (basis) kennis, en onderzoek naar de mogelijke effectiviteit van oplossingen
☐
Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
☐
Collegeprogramma
☑
Motie/amendement/toezegging
☐
Anders:

Communicatie en vervolgproces
De integrale afweging en definitieve besluitvorming over de meerjarenbegroting 2023-2026 vindt plaats in
uw vergadering van 2 november 2022.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris

Bijlagen
424582/1104231

zaaknummer Z/20/xxxxxx

Lucien van Riswijk
burgemeester

Kaderbrief 2023
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ALGEMEEN
VOORWOORD

Inleiding
Dit jaar is een nieuwe raad geïnstalleerd en is een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd. Als gevolg van de
gemeenteraadsverkiezingen, de coalitieonderhandelingen over een coalitieakkoord en de vorming van een
nieuw college, wijkt de planning van de P&C-documenten in 2022 af van de gebruikelijke gang van zaken. Er is
gekozen om dit jaar geen kadernota te presenteren maar een compacte kaderbrief. Bij het opstellen van deze
kaderbrief is de continuering van de uitvoering van bestaand beleid het uitgangspunt geweest. De nieuw
geformuleerde wensen uit het coalitieakkoord, het hieruit voortvloeiend beleidsmatige collegeprogramma en
overig beleid stellen wij voor in de nog op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026.
De kaderbrief is informerend van aard en niet gericht op besluitvorming. De beknopte Kaderbrief 2023 geeft
een financieel overzicht op hoofdlijnen. Een belangrijke rol speelt daarbij de meicirculaire 2022. De kaderbrief
geeft dus een hoofdzakelijk financiële doorkijk naar de meerjarenbegroting 2023-2026. Daarnaast proberen
we inzichtelijk te maken wat de risico's zijn van recente ontwikkelingen zoals de schaarste van materialen en
personeel en de oorlog in Oekraïne. Deze kaderbrief bevat geen concrete voorstellen om de risico's van deze
ontwikkelingen op te vangen.
Samengevat ziet de rapportage in deze kaderbrief er als volgt uit:
1. De financiële positie van de gemeente;
2. Een overzicht van de belangrijkste actuele marktontwikkelingen en risico's.
Wij bieden u deze kaderbrief niet ter besluitvorming aan. De integrale afweging en definitieve besluitvorming
over de meerjarenbegroting 2023-2026 vindt plaats in uw vergadering van 2 november 2022.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris

Lucien van Riswijk
burgemeester

3

HOOFDLIJNEN
FINANCIËLE HOOFDLIJNEN
Financiële ontwikkelingen
Het financiële startpunt van de kaderbrief is de stand van de meerjarenbegroting tot en met de 1e
voortgangsrapportage 2022. Vervolgens worden de belangrijke ontwikkelingen voor de meerjarenbegroting
vermeld. Een belangrijke rol daarin speelt de meicirculaire. Daarna volgen overige ontwikkelingen met grotere
financiële gevolgen. Hiervoor zijn de ontwikkelingen genoemd in het Overdrachtsdocument Zevenaar
geactualiseerd. Tenslotte zijn de ontwikkelingen in de inflatie voor zowel de uitgaven- als de inkomsten
vermeld.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Primitieve begroting
Wijzigingen tot 1e VGR
1e Voortgangsrapportage
Stand meerjarenbegroting tot de Kaderbrief (A)
Ontwikkelingen kaderbrief
1. Meicirculaire (exclusief inflatie)
2. Inflatie in algemene uitkering
3. Inflatie in opbrengsten (belastingen, heffingen etc.)
4. Inflatie in uitgaven
5. Verwachte ontwikkelingen structureel
6. Verwachte ontwikkelingen incidenteel
Totaal ontwikkelingen kaderbrief (B)
Begrotingssaldo na kaderbrief (A+B)
Waarvan incidenteel
Structureel begrotingssaldo na kaderbrief

Begroting
2023
1.051
-135
17
933

Begroting
2024
1.625
-150
874
2.349

Begroting
2025
1.903
-150
-99
1.654

Begroting
2026
2.002
-150
-187
1.665

5.286
3.804
500
-4.304
-752
-2.700
1.834

8.741
3.804
500
-4.304
-866

10.974
3.804
500
-4.304
-1.074

3.580
3.804
500
-4.304
-922

7.875

9.900

2.658

2.767
2.700
5.467

10.224
0
10.224

11.554
0
11.554

4.323
0
4.323

Toelichtingen ontwikkelingen:
1. Meicirculaire (exclusief inflatie)
Het resultaat van de meicirculaire 2022 (exclusief compensatie voor inflatie) laat een bijzonder positief beeld
zien. Vooral vanwege hogere uitgaven van het rijk stijgt de algemene uitkering met € 5,3 miljoen in 2023,
oplopend naar bijna € 11 miljoen in 2025 om daarna terug te vallen naar € 3,6 miljoen. Een belangrijk
onderdeel van de stijging van de algemene uitkering is de verwerking van de herijking van het gemeentefonds.
Deze herijking komt voor onze gemeente uit op een voordeel van bijna € 1,6 miljoen. Door een ingroeipad
wordt het voordeel in 2023 beperkt tot € 0,3 miljoen en in 2024 tot € 1,0 miljoen. Vanaf 2025 komt het
volledige voordeel in de algemene uitkering.
In de jaren 2023 tot en met 2025 heeft het rijk de opschalingskorting opgeschort. Dit leidt tot een hogere
algemene uitkering van € 1 miljoen in 2023, € 1,3 miljoen in 2024 en € 1,6 miljoen in 2025. In 2026 komt de
opschalingskorting weer volledig terug en daalt de algemene uitkering weer met € 1,6 miljoen.
In deze meicirculaire heeft het rijk voor 2023 de compensatie van de tekorten in de jeugdzorg verwerkt. Voor
onze gemeente bedraagt de compensatie € 3,8 miljoen. Voor de jaren erna hebben wij de (aflopende)
compensatie voor 100% als stelpost in de algemene uitkering opgenomen. De toezichthouder (provincie)
verwacht dat dit binnenkort landelijk wordt afgesproken.
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In de meicirculaire is ook een aantal taakmutaties opgenomen. Een van de taakmutaties is een korting op de
algemene uitkering vanwege invoering van een eigen bijdrage bij de Wmo hulp bij het huishouden (€ 230.000
vanaf 2025). Wij hebben op basis van een voorlopige beoordeling ingeschat dat deze taakmutaties in onze
gemeente op de budgetten gecorrigeerd kunnen worden. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting kan
deze inschatting nog wijzigen.
In de berekening van de algemene uitkering hebben wij rekening gehouden met een jaarlijkse groei van het
aantal woningen van 200 (was 170) en daardoor van het aantal inwoners. Deze groei loopt op van € 200.000 in
2023 tot € 460.000 in 2026. Aan de uitgavenkant zijn de budgetten nog niet aangepast aan deze groei. Bij het
opstellen van de begroting zullen wij de budgetten die direct beïnvloed worden door de groei van de
gemeente nog aanpassen. Wij hebben deze bedragen daarom vooralsnog apart gezet.
2. Inflatie in algemene uitkering
De gemeente wordt in de algemene uitkering ook gecompenseerd voor inflatie (lonen en prijzen). Door een
hoge inflatie is de compensatie voor inflatie ook hoog (€ 3,8 miljoen). In de berekening van de algemene
uitkering raamt het rijk met inflatiecijfers van het CPB van de maand maart 2022. De ramingen bedragen voor
2022 voor lonen 4,8% en voor prijzen 4,1%. In 2023 zijn de percentages 3,3% en 2,3%. In onze ramingen
bedraagt de doorwerking van de inflatie van 2022 in 2023 € 1,5 miljoen. Dit is de stijging ten opzichte van een
eerdere raming in de septembercirculaire 2021. Voor 2023 is het bedrag voor inflatie € 2,3 miljoen. Hoewel het
om grote bedragen gaat is het maar de vraag of deze bedragen voldoende zullen zijn om de inflatie op onze
budgetten te compenseren.
3. Inflatie in opbrengsten (belastingen, heffingen etc.)
Ook de belastingen en heffingen zullen wij voor de inflatie corrigeren. Hiervoor wordt volgens de huidige
kaders uitgegaan van de CPB-raming van 2,3%. Hiermee is een bedrag gemoeid van ongeveer € 500.000. Bij
het opstellen van de begroting en mogelijk ook bij het vaststellen van de belastingverordeningen in december
kan het inflatiepercentage nog aangepast worden aan actuelere ramingen.
4. Inflatie in uitgaven
De inflatiecorrectie bij de inkomsten bedragen op dit moment € 4,3 miljoen (algemene uitkering en
belastingen en heffingen. Dit bedrag wordt bij het opstellen van de begroting verwerkt in de
uitgavenbudgetten. Daarbij is ook rekening gehouden met inflatiecorrectie (lonen en prijzen) bij
gemeenschappelijke regelingen en maatschappelijke partners.
5. Verwachte ontwikkelingen structureel
Ontwikkelingen (bedragen x € 1.000)

Gemeenschappelijke regelingen:
VGGM
BVO DRAN (zero emissie)
GMR
MGR (WgSW)
Scalabor
Overige ontwikkelingen:
IBOR (structureel)
Dekking IBOR uit stelpost groei
Totaal ontwikkelingen structureel

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

-136
-230
-231
-80

-136
-94
-230
-231
-140

-136
-212
-230
-216
-175

-136
-224
-230
+43
-200

-625
550
-752

-695
660
-866

-765
660
-1.074

-835
660
-922
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Gemeenschappelijke regelingen:
VGGM
In de begroting van VGGM is € 136.000 nieuw beleid opgenomen voor versterking bedrijfsvoering, regie op
Zorg & Veiligheid en functiewaardering verpleegkundigen/artsen. Zie raadsvoorstel 6 juli 2022, zienswijze
ontwerpbegroting 2023.
BVO DRAN (doelgroepenvervoer)
In de begroting van BVO DRAN is vanaf 2024 een bedrag opgenomen voor de verduurzamingsopgave
doelgroepenvervoer (zero-emissie). Zie raadsvoorstel 8 juni 2022, zienswijze concept meerjarenbegroting
2023-2026.
Groene Metropool Regio (GMR)
Vanaf 2023 ramen wij structureel de regionale opgaven GMR conform de definitie over incidentele lasten en
baten van de provinciale toezichthouder. Zie raadsvoorstel 8 juni 2022, zienswijze ontwerpbegroting 20232026.
MGR (WgSW)
De begroting 2023-2026 van de MGR voor de module Werkgeverschap SW leidt tot een verhoging van de
gemeentelijke bijdrage. Het betreft voornamelijk loon-en prijsbijstellingen. Deze worden hier als ontwikkeling
opgenomen omdat de kosten in een apart onderdeel van de algemene uitkering worden gecompenseerd. Zie
raadsvoorstel 8 juni 2022, zienswijze ontwerpbegroting 2023-2026.
Scalabor
In januari heeft de gemeente Zevenaar voor de periode 2023-2025 een contract afgesloten met Scalabor als
uitvoerder van de WSW. De geraamde bijdragen zijn in de tabel opgenomen. Voor de periode vanaf 2026 gaan
wij vooralsnog uit van een jaarlijks bedrag van € 200.000. Zie ook onderdeel 7.4 van het overdrachtsdocument.
Overige ontwikkelingen:
Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) structureel
Uit het IBOR blijkt een structureel exploitatietekort van € 555.000. Daarnaast zijn vervangingsinvesteringen
nodig waardoor de kapitaallasten elk jaar met € 70.000 toenemen. De structurele last die dit met zich
meebrengt kan voor een belangrijk deel gedekt worden uit de beschikbare stelpost groei.
Verdere toelichting kunt u terugvinden bij onderdeel 9.3 van het overdrachtsdocument.
6. Verwachte ontwikkelingen incidenteel
Ontwikkelingen (bedragen x € 1.000)
Overige ontwikkelingen:
Handhaving Rhederlaag
IBOR (incidenteel)

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

-500
-2.200
-2.700

Handhaving Rhederlaag
Voor het vervolgtraject van een controle in 2021 op illegale bewoning en ondermijning op een recreatiepark bij
Rhederlaag is een voorlopige inschatting gemaakt voor de benodigde capaciteit en middelen van totaal
€ 500.000 incidenteel. Zie ook onderdeel 2.3 van het overdrachtsdocument.
Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) incidenteel
Naast structurele posten zijn er achterstanden in het onderhoud ontstaan van € 2.200.000. Dit bedrag kan
gedekt worden uit incidentele middelen.
Verdere toelichting kunt u terugvinden bij onderdeel 9.3 van het overdrachtsdocument.
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Begrotingssaldo na kaderbrief
De meerjarenbegroting 2023 tot en met 2026 sluit bij het opstellen van deze kaderbrief na berekening van de
meicirculaire 2022 en verwachte grote financiële ontwikkelingen met onderstaande positieve saldi.
Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begrotingssaldo na kaderbrief
Waarvan incidenteel
Structureel begrotingssaldo na kaderbrief

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

2.767
2.700
5.467

10.224
0
10.224

11.554
0
11.554

4.323
0
4.323

De verwachte incidentele ontwikkelingen in 2023 (€ 2.700.000) kunnen gedekt worden uit het positieve saldo
van 2023. Ook dekking uit de algemene reserve hoort tot de mogelijkheden. In de onderste regel is het
structurele verwachte begrotingssaldo vermeld. Hieruit blijkt een ruim structureel dekkende begroting in alle
jaren. Voor het aangaan van nieuwe structurele uitgaven is in principe het laagste bedrag van deze reeks
beschikbaar. Dat is een bedrag van € 4.323.000 (zie 2026). Hogere structurele uitgaven in de jaren 2023 tot en
met 2026 zouden leiden tot een tekort in 2026 (en volgende jaren). De bedragen boven € 4.323.000 in de jaren
2023 tot en met 2026 zijn wel inzetbaar voor incidentele uitgaven.
De buitengewoon positieve uitkomsten van de begrotingssaldi zijn voornamelijk het gevolg van de
meicirculaire en zijn toe te schrijven aan de zeer hoge geplande uitgaven van het rijk. Mocht het rijk er niet in
slagen deze uitgaven gezien de huidige marktomstandigheden ook daadwerkelijk te realiseren, dan is er
sprake van onderuitputting. Daardoor kunnen de geraamde bedragen in de algemene uitkering in volgende
circulaires naar beneden bijgesteld worden. Wij schatten in dat de kans hierop reëel is. Het is van belang daar
bij het inzetten van de begrotingsruimte rekening mee te houden.
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MARKTONTWIKKELINGEN EN WEERSTANDSVERMOGEN
Op 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. De uitbraak van deze oorlog heeft directe en
indirecte gevolgen voor facetten van de economie en de maatschappij, en in het verlengde hiervan voor de
gemeente Zevenaar.
Marktontwikkelingen
Als gevolg van de oorlog is een groot aantal mensen uit de Oekraïne gevlucht. Nederland heeft zich
gecommitteerd aan het opnemen van een deel van deze vluchtelingen. Vluchtelingen kunnen zich melden bij
een gemeente en zich laten inschrijven in de BRP, op basis waarvan zij ondersteund worden bij het regelen van
verblijf, leefgeld, gezondheidszorg, werk en (taal)onderwijs. Daarnaast moet de gemeente investeringen doen
om opvangplekken te creëren. Ten slotte is de kans dat Rusland met cyberaanvallen het westen probeert te
ontregelen toegenomen, wat financiële risico’s voor de gemeente met zich meebrengt.
De opvang van vluchtelingen kan, in combinatie met de nasleep van de zwaardere belasting van de ambtelijke
organisatie in coronatijd, als gevolg hebben dat de dienstverlening onder druk komt te staan. Ook de gevolgen
van het huidige personeelstekort laten zich steeds duidelijker zien. Hoewel dit een positief effect heeft op het
aantal mensen zonder werk, zorgt het er ook voor dat de gemeente moeite heeft met het aantrekken van
nieuw personeel. Ook inhuur wordt steeds minder beschikbaar. De verwachting is dat de krapte op de
arbeidsmarkt de kosten van personeel voor de eigen organisatie, maar ook organisaties die werkzaamheden
voor de gemeente uitvoeren zullen laten stijgen.
De effecten van de oorlog laten zich ook op economisch vlak zien. Uitzonderlijk hoge inflatie, veroorzaakt
door de stijgende prijzen voor energie, brandstof en levensmiddelen, leidt tot steeds meer
betalingsproblemen bij inwoners. Niet alleen lage inkomensklassen worden geraakt, ook de middeninkomens
hebben steeds meer moeite met rondkomen. De inflatie beïnvloedt ook te rente. De afgelopen jaren was de
rente laag. Als deze weer oploopt zullen de rentelasten toenemen, wat gevolgen heeft voor de financiële
positie van de gemeente. Ook een stijging van de hypotheekrente heeft invloed op de grondexploitaties van
de gemeente, die naar verwachting minder rendabel zullen worden. Daarnaast zijn prijzen van
(bouw)materiaal sterk gestegen, wat in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt financiële gevolgen
heeft voor investeringen, bouwen en verduurzamen. De sterk toegenomen vraag naar
duurzaamheidsmaatregelen zal effect hebben op de prijs en de mogelijkheden om dit op korte termijn in te
zetten.
Doordat het kabinet ook met deze ontwikkelingen wordt geconfronteerd geeft dat onzekerheid over de
ambities. De algemene uitkering (trap-op-trap-af) is mede gebaseerd op deze ambities en of deze meetellen
voor het bepalen van de algemene uitkering. Gezien de huidige situatie is het onzeker of alles te realiseren is
(onder uitputting) of dat er een verschuiving is van uitgaven (valt buiten accres).
De belangrijkste conclusie op basis van de analyse is dat er meerdere ontwikkelingen zijn die in relatie staan
tot elkaar, en elkaar versterken. De onzekerheid raakt de gemeentelijke begroting op meerdere manieren.
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Weerstandsvermogen
In het weerstandsvermogen bij de jaarstukken 2021 is een risico opgenomen van 1,8 miljoen tegen een kans
van 50% met omschrijving: Oorlog Rusland - Oekraïne. Hierbij is aangegeven dat de risico's bij de kaderbrief
verder zouden worden uitgewerkt.
Bovenstaande ontwikkelingen zijn dusdanig complex en nog in ontwikkeling dat deze (financieel) nog niet
uitgekristalliseerd zijn. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting houden wij voor zover mogelijk rekening
met bovenstaande effecten. Dit doen wij door voorstellen om budgetten aan te passen en/of risico's op te
nemen in de weerstandsparagraaf.
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KADERS EN UITGANGSPUNTEN
Hieronder zijn uitgangspunten opgenomen die zijn gehanteerd bij het opstellen van de ramingen in deze
Kaderbrief. Wij stellen u voor deze kaders en uitgangspunten te hanteren bij de samenstelling van de
Begroting 2023-2026.
Uitgangspunt van het financiële beleid van onze gemeente is een structureel en reëel sluitende begroting. Dit
betekent dat:
• Structurele lasten worden gedekt door structurele baten;
• De begroting duidelijk inzicht geeft welke baten en lasten incidenteel van aard zijn;
• Budgetten in de begroting zijn gebaseerd op het bestaande beleid;
• De meerjarenraming is gebaseerd op constante lonen en prijzen.

Onderdeel
Loonontwikkeling

Grondslag
3,3

Prijsontwikkeling

2,3

Huren en pachten

2,3

Subsidies

2,3

Belastingen

2,3

Leges en heffingen

2,3

Toelichting
Het percentage is gebaseerd op het Centraal
Economisch Plan van het CPB (maart 2022).
Het percentage is gebaseerd op het Centraal
Economisch Plan van het CPB (maart 2022).
Het percentage is gebaseerd op het Centraal
Economisch Plan van het CPB (maart 2022).
Het percentage is gebaseerd op het Centraal
Economisch Plan van het CPB (maart 2022).
Het percentage is gebaseerd op het Centraal
Economisch Plan van het CPB (maart 2022).
Het percentage is gebaseerd op het Centraal
Economisch Plan van het CPB (maart 2022)..

2023

2024

2025

2026

Aantal inwoners

44.871

45.088

45.302

45.511

Aantal woningen

20.925

21.125

21.325

21.525

De prognoses zijn gebaseerd op interne cijfers.

Rentepercentage voor investeringen
Nieuwe investeringen leggen beslag op de financieringsmiddelen. Naast afschrijvingslasten ramen wij daarom
ook structureel rentelasten.
Het rentepercentage voor nieuwe investeringen wordt berekend op basis van het gemiddelde percentage van
een half jaar voorafgaand aan het opstellen van de begroting van een 20-jarige lineaire vaste geldlening bij de
Bank voor Nederlandse Gemeenten. De keuze voor 20 jaar is het gemiddelde van de meest voorkomende
investeringen (bedrijfsgebouwen) 40 jaar en de minimale afschrijvingstermijn van 1 jaar.
De berekening van het percentage voor 2023 volgens deze methodiek komt uit op 1,41 % .
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Groei
De Inkomsten van de algemene uitkering en de belastingen en heffingen worden berekend op basis van een
jaarlijkse groei van het aantal woonruimten en inwoners. Voor zover deze groei direct invloed heeft op de
uitgavenbudgetten worden deze budgetten in de meerjarenbegroting aangepast.
Incidentele baten en lasten
De gemeente moet een reëel en structureel sluitende begroting hebben. Dit betekent dat we realistisch ramen
en de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Om te bepalen wat structureel en incidenteel
is, heeft de commissie BBV in 2018 een notitie structurele en incidentele baten en lasten gepubliceerd.
Vervolgens hebben de toezichthouders van de 12 provinciën in 2021 een handreiking geschreven om de notitie
te verduidelijken. Structurele baten en lasten zijn in elk geval die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de
begroting zijn opgenomen. Omdat de gemeente structurele taken uitvoert, zijn structurele baten en lasten de
regel. Incidentele lasten zijn de uitzondering. De toezichthouder houdt bij het beoordelen van de incidentele
baten en lasten de volgende volgorde aan:
Aard van de raming (soort of eigenschap van een begrotingspost)
Einddatum (duidelijk en onvoorwaardelijk)
De materiële beïnvloeding (voldoende omvang)
Hulpmiddel voor het invullen van het begrip incidenteel is: baten en lasten die zich gedurende maximaal drie
jaar voordoen. De aard van de raming (soort of eigenschap van een begrotingspost) gaat echter altijd boven
het hulpmiddel.
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1 26. RIB 2022-049 Uitkomsten aanbesteding regionale aanbesteding aardgas

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2022-049
Aan de leden van de gemeenteraad

Datum
21 juni 2022
Zaaknummer
Z/22/413870 /ADV/22/1102633
Onderwerp
uitkomsten aanbesteding regionale aanbesteding aardgas
Portefeuillehouder B. Kagei
Contactpersoon
E-mail
Telefoon

Erik Roumen
E.Roumen@zevenaar.nl

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding
Op 15 februari 2022hebben wij besloten deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding van de
duurzame inkoop van aardgas door de Groene Metropoolregio. Middels deze regionale brief informeren
wij u graag over de uitkomsten van de aanbesteding. Ook informeren wij u over de laatste ontwikkelingen
rondom het lopende contract met Gazprom en de gevolgen van de ingestelde sancties.
Kernboodschap
Resultaat aanbesteding: de aanbesteding is nu afgerond en gegund aan Eneco Zakelijk B.V.
Context J
☑
Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
☐
Collegeprogramma
☐
Motie/amendement/toezegging
☐
Anders, namelijk

Inhoudelijke boodschap
De aanbesteding heeft plaatsgevonden onder lastige marktomstandigheden. Toen de aanbesteding
gepubliceerd werd (18 februari) was Rusland Oekraïne nog niet binnengevallen. De oorlog in Oekraïne en
de daaropvolgende sancties maken dat de prijzen voor gas stijgen en de risico’s toenemen. Voor
leveranciers is het lastig om toekomstige prijzen in te schatten en een goede risicoafweging te maken.
Desondanks is het gelukt om een aanbieder te vinden die het inkoopcollectief van 16 gemeentes en 5
verwante partijen de komende 3 jaar (en vervolgens 4x1 optiejaar) van gas wil voorzien, een goede (online)
service kan bieden én de duurzaamheidsdoelstelling van het collectief onderschrijft. Deze aanbieder is
Eneco Zakelijk B.V.
Samen met Eneco Zakelijk B.V. kan ons collectief de komende jaren aan de slag om in 2030 55% minder
gas te verbruiken én bovendien het gas dat we dan nog gebruiken voor 100% als Nederlands groen gas in
te kopen.
Impact
Door een contract aan te gaan met Eneco kunnen we afscheid nemen van Gazprom en nemen we een stap
om minder afhankelijk te worden van Russische partijen. Bovendien is Eneco een partij met hoge
duurzaamheidsambities, die ons gaat helpen de afgesproken besparingsdoelstellingen te halen.
Met het selecteren van een nieuwe leverancier zijn we er echter nog niet. Om minder afhankelijk te
worden van Rusland zal de import op Europees niveau gestopt moeten worden. En we zullen hard aan de
slag moeten om daadwerkelijk in 2030 55% minder gas te verbruiken.
Lopend contract en gevolgen sancties
De berichten waren dat wij ons huidige contract met Gazprom Marketing & Trading vanaf 10 oktober 2022
moeten opzeggen, als gevolg van het 5e sanctiepakket van de EU. Hierover bestaat echter nog
onduidelijkheid. Zo is het bijvoorbeeld de vraag of Gazprom Marketing & Trading na de ingreep van de
Duitse overheid bij moederbedrijf Gazprom Germania nog wel een Russisch bedrijf is. Wel is inmiddels
helder dat het ministerie van EZK ontheffingen kan verlenen op het sanctiepakket. De criteria hiervoor zijn
echter nog niet gepubliceerd. We dragen actief bij aan het overleg met de VNG en het ministerie van EZK
hierover. Een belangrijke voorwaarde zal zijn dat je moet kunnen aantonen actief op zoek te zijn (middels
een aanbesteding) naar een andere leverancier.
Onze insteek blijft om het contract met Gazprom tot 1 januari 2023 aan te houden conform de eerder met
u afgestemde overwegingen; een groot nadeel van het eenzijdig opzeggen van de contracten is dat we het
gas dat we al ingekocht hebben voor de rest van 2022 ‘kwijt’ zijn en Gazprom dit tegen een veel hogere
prijs kan doorverkopen. Wij schatten in dat dit Gazprom ongeveer 1 miljoen euro zou opleveren.
Uiteraard onderzoeken we wel parallel de mogelijkheid om het contract met Eneco eerder in te laten gaan,
mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn die het maken dat het wel goed is om het lopende contract met
Gazprom eerder op te zeggen. Als Gazprom bijvoorbeeld volledig van de Nederlandse markt wordt
geweerd (wat bij de huidige sancties nog niet zo is) dan kunnen zij ‘ons gas’ ook niet meer doorverkopen
en kunnen zij hier ook niet van profiteren.
Gelet op alle onzekerheden is vooralsnog het advies van het ministerie van EZK om het contract met
Gazprom nog niet op te zeggen.
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Vervolg
Alle deelnemende partijen krijgen van Eneco Zakelijk B.V. individueel een contract aangeboden. Na
ondertekening zullen de leverancier en de (gemeentelijke) energiebeheerders de aansluiting
administratief omzetten, zodat per 1 januari 2023 de levering door Eneco Zakelijk B.V. gestart kan worden.
We blijven in nauw overleg met de VNG en het ministerie van EZK om de impact van de Europese sancties
op het huidige contract te volgen. Onze insteek is en blijft daarbij; zo min mogelijk geld naar Rusland.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris

Lucien van Riswijk
burgemeester

Bijlagen
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1 27. RIB 2022-047 Mededelingen van orde m.b.t. college 2022-2026

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2022-047
Aan de leden van de gemeenteraad

Datum
16 juni 2022
Zaaknummer
Z/22/424270 /ADV/22/1103408
Onderwerp
RIB 2022-047 Mededelingen van orde m.b.t. college 2022-2026
Portefeuillehouder L. van Riswijk
Contactpersoon
E-mail
Telefoon

Alesig Croes
A.Croes@zevenaar.nl
0316-595 86

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is een coalitie gevormd door de partijen D66,
Groen Links, PvdA, VVD en Lokaal Belang. Op 14 juni 2022 heeft u de heren A. van Orden, B. Kagei, S. Bijl,
A. Boone en T. Albers benoemd als wethouders van de gemeente Zevenaar voor de periode 2022-2026.
Wij hielden op 16 juni 2022 onze constituerende vergadering. Tijdens deze vergadering hebben we het
“Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van burgemeester en wethouders
van Zevenaar 2022”, de portefeuilleverdeling 2022-2026 en de onderlinge vervanging van het college
vastgesteld. Deze treft u ter informatie als bijlagen aan.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris

Lucien van Riswijk
burgemeester

Bijlagen
1.
1103410 Portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders 2022-2026
2.
1103412 Onderlinge vervanging burgemeester en wethouders 2022-2026
3.
1103414 Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van burgemeester en wethouders
van Zevenaar 2022

zaaknummer Z/22/424270
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4 januari 2018

Portefeuilleverdeling College van B&W 2022-2026
De thema’s Participatie en Samenwerken, bestuurlijk ambtelijk samenspel en dienstverlening zijn in alle
portefeuilles onderbracht, met per thema een coördinerend portefeuillehouder. Het college neemt integrale
verantwoordelijkheid voor de wijken en kernen.
Portefeuille 1
Openbare Orde en
Veiligheid

Lucien van Riswijk
Burgemeester

Burgemeesterstaken - Openbare Orde en Veiligheid
- Openbare orde
- Veiligheid
- Overlast (alcohol en drugsgebruik)
Crisisbestrijding
Ondermijning
Handhaving
Rechtsbescherming
(Intergemeentelijke) samenwerking
Communicatie
Personeel en organisatie (ambtelijke organisatie)
Bezwaren en klachtenbehandeling
Representatie
Juridische zaken
Stedencontact
Crisis-/noodopvang vluchtelingen
Coördinatie bestuurlijk ambtelijk samenspel

Portefeuille 2
Ruimtelijke
Ontwikkeling en
wonen

Aad van Orden
D66

Ruimtelijke Ordening (incl. Omgevingswet)
Woningbouw (incl. Volkshuisvesting)
Stads- en dorpsontwikkeling (stads- en dorpsvernieuwing)
Waterveiligheid/hoog waterbescherming (incl. Havens)
Vergunningverlening en toezicht
Coördinatie participatie (burgerparticipatie)
Groene Metropoolregio: groene groeiregio

Portefeuille 3
Duurzaamheid en
onderwijs

Bart Kagei
Groen Links

Portefeuille 4
Sociale Zaken

Stef Bijl
PvdA

Energietransitie
Afval- en circulariteit (incl. reiniging)
Water en klimaatadaptatie
Natuur- en landschap
Milieubeheer
Onderwijs en kinderopvang (inclusief Peuterspeelzaalwerk)
Cultureel erfgoed en monumenten
Duurzaamheid
Groene Metropoolregio: circulaire regio
Jeugdzorg (inclusief Jeugdwet)
Wmo
Volksgezondheid
Inkomensondersteuning: participatiewet, schuldhulpverlening,
armoedebeleid (incl. bewindvoering en werk & inkomen)
Diversiteit en inclusie (incl. Vreemdelingenbeleid, huisvesting
statushouders)
Welzijn (inclusief preventie alcohol en drugsgebruik)
Doelgroepenvervoer

Portefeuille 5
Financiën,
economie en sport

Arthur Boone
VVD

Planning en controlcyclus
Werklocaties
Grondexploitaties (woningbouw en bedrijventerreinen)
Belastingen
Vastgoed
Economie en werkgelegenheid (incl. centrum)
ICT en informatiebeheer/datasturing (incl. informatiemanagement)
Streekarchief
Sport (incl. Sportverenigingen, sportaccommodaties en Sportbedrijf
Ataro)
Vrijetijdseconomie (incl. recreatie & toerisme)
Algemeen subsidiebeleid
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Coördinatie Dienstverlening
Groene Metropoolregio: ontspannen regio, productieve regio

Portefeuille 6
Mobiliteit en
leefbaarheid

Toon Albers
Lokaal Belang

Infra: weg, spoor, water
Verkeer en vervoer (incl. bereikbaarheid)
Parkeren
Openbaar vervoer
Openbare ruimte: groenbeheer
Culturele voorzieningen en verenigingsleven (inclusief TCF,
Kunstwerk! en Commissariaat voor de media. Exclusief sport)
Wijk- en kernenbeleid/leefbaarheid
Land- en tuinbouw
Groene Metropoolregio: verbonden regio
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datum 16-06-2022

ONDERLINGE VERVANGING COLLEGE ZEVENAAR 2022-2026
Locoburgemeesters
1e loco
2e loco
3e loco
4e loco
5e loco

Toon Albers
Stef Bijl
Arthur Boone
Aad van Orden
Bart Kagei

Onderlinge vervanging collegeleden
• Arthur Boone vervangt Aad van Orden
• Aad van Orden vervangt Bart Kagei
• Bart Kagei vervangt Toon Albers
• Toon Albers vervangt Stef Bijl
• Stef Bijl vervangt Arthur Boone

Nr. Z/22/424270/103414
Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van burgemeester en wethouders
van Zevenaar,
Het college van de gemeente Zevenaar;
gelet op artikel 52 van de Gemeentewet;
besluit
vast te stellen het volgende:
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van burgemeester en
wethouders
Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging
1.
Het college regelt de vergaderingen van zijn werkzaamheden.
2.
Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van afwezigheid van één van de wethouders.
3.
Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens afwezigheid.
4.
Een lid van het college dat verhinderd is zijn werkzaamheden uit te voeren, geeft daarvan zo
spoedig mogelijk kennis aan de secretaris.
Artikel 2 Dag en plaats van de vergaderingen
1.
Het college vergadert eenmaal per week op de dinsdag in het gemeentehuis en voorts zo vaak de
voorzitter of een wethouder het nodig acht.
2.
Het gebruikelijke aanvangstijdstip van de vergaderingen van het college is 09.00 uur, met een
eindtijdstip van 12.30 uur. De voorzitter kan andere tijdstippen vaststellen in overleg met de leden.
3.
De voorzitter roept de leden van het college in vergadering bijeen indien een vergadering wordt
gehouden op een ander tijdstip of andere locatie dan het gebruikelijke.
4.
Het college kan besluiten een vergadering geen doorgang te laten vinden.
Artikel 3 Agenda en besluitvorming
1.
De secretaris vermeldt de aan de orde komende onderwerpen op een agenda, die tevens wordt
gebruikt als besluitenlijst, waarvan het model door het college is vastgesteld en die is ingericht met
een gedeelte voor openbaar te maken besluiten, een gedeelte voor besluiten die vertrouwelijk zijn
en een gedeelte voor besluiten waarover geheimhouding is opgelegd. Deze lijst wordt voor de
leden van het college digitaal ontsloten via een digitaal vergadersysteem.
2.
Voor elke vergadering wordt als regel de vrijdagmiddag voorafgaand aan de vergadering door de
secretaris een digitale kopie van alle collegevoorstellen, welke zijn genummerd, aan de leden van
het college via het digitaal vergadersysteem beschikbaar gesteld. In sporadische gevallen en alleen
omwille van redenen van spoed worden na vrijdagmiddag nog stukken aan de agenda toegevoegd.
3.
Collegeleden worden in staat gesteld om tot uiterlijk maandag om 09.00 uur voorafgaand aan de
vergadering technische vragen te stellen over de collegevoorstellen via het digitaal
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4.
a.
b.
5.

6.

7.

8.

vergadersysteem. De portefeuillehouder beantwoordt voorafgaand aan de vergadering de
technische vragen.
Elk collegelid zet in het systeem bij elk voorstel een paraaf om aan te geven of:
hij/zij ermee akkoord is,
het willen bespreken.
Er is een parafenbesluit tot stand gekomen als alle leden van het college voor akkoord hebben
geparafeerd. De door alle leden van het college voor akkoord geparafeerde stukken komen niet ter
vergadering aan de orde. Als één of meerdere collegeleden aangeven dat bespreking in een
vergadering is gewenst komt het voorstel op de bespreekagenda.
De bespreekagenda wordt op maandag om 12.00 uur gemaakt. De bespreekagenda wordt aan de
leden van het college vooraf via het digitaal systeem ontsloten. De volledige verzameling
vergaderstukken is voor de leden ter inzage via het digitaal vergadersysteem.
De secretaris regelt de beschikbaarheid voor de leden van het college van stukken, waaromtrent
geheimhouding wordt opgelegd of die anderszins een vertrouwelijk karakter dragen en al dan niet
digitaal worden ontsloten.
Over niet op de agenda geplaatste onderwerpen kan – met uitzondering van het bepaalde in
artikel 10 – noch ter vergadering, noch buiten de vergadering om, worden beraadslaagd of
besloten.

Artikel 4 Quorum
1.
De vergadering wordt niet geopend voordat is vastgesteld dat tenminste de helft van het aantal
zitting hebbende leden aanwezig is.
Artikel 5 Ambtelijke ondersteuning
1.
De secretaris draagt zorg voor al hetgeen binnen de hem opgedragen taak nodig is in het belang
van een vlot verloop van de vergadering van het college.
2.
De secretaris wordt bij verhindering of afwezigheid vervangen door de ambtenaren in dienst van
gemeente in volgorde van de daartoe door het college vastgestelde vervangingslijst.
Artikel 6 Besloten/openbare vergaderingen
1.
De vergaderingen van het college worden met gesloten deuren gehouden en kunnen door derden
slechts op uitnodiging van de voorzitter geheel of voor een gedeelte worden bijgewoond.
2.
Het college kan besluiten een vergadering in het openbaar te houden.
3.
De bepalingen in dit reglement zijn voor zover mogelijk van toepassing op een openbare
vergadering.
Artikel 7 Besluitenlijst
1.
De secretaris draagt zorg dat op de lijst als bedoeld in artikel 3 wordt vermeld hetgeen is besloten
naar aanleiding van de aan de orde zijnde adviezen.
2.
Op de lijst als bedoeld in artikel 3 wordt een ingenomen minderheidsstandpunt alleen vermeld,
indien een lid van het college hierom uitdrukkelijk heeft gevraagd.
3.
De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.
Artikel 8 Informatie besluiten
1.
De door het college genomen besluiten worden openbaar gemaakt door middel van:
a.
toezending van een exemplaar van de het openbare gedeelde van de vastgestelde besluitenlijst
aan de leden van de raad via het digitaal vergadersysteem;
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b.

toezending van een exemplaar van het openbare gedeelte van de vastgestelde besluitenlijst aan
de daarvoor in aanmerking komende pers en plaatsing op de website van de gemeente.

Artikel 9 Stemming
1.
Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt
het voorstel geacht te zijn aangenomen.
2.
Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling
gestemd, tenzij lid 3 wordt toegepast.
3.
Indien een lid van het college dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een
benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd met gesloten en ongetekende
briefjes.
4.
a.
Indien bij een stemming, anders dan over personen voor het doen van benoemingen,
voordrachten of aanbevelingen, de stemmen staken, wordt opnieuw gestemd.
b.
Staken de stemmen andermaal over hetzelfde voorstel, dan beslist de stem van de
voorzitter.
5.
a.
Indien bij een stemming voor het doen van benoemingen, voordrachten of
aanbevelingen, de stemmen staken én de stemming beperkt is tot één persoon, beslist de
voorzitter.
b.
Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte
meerderheid is verkregen, vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen die
bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste
stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een
tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming
plaatsvindt. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken,
beslist de voorzitter.
Artikel 10 Onderwerpen buiten de agenda
1.
De voorzitter kan toestaan dat een lid van het college een aangelegenheid aan de orde stelt buiten
de agenda om, uitsluitend indien het is voorzien van een ambtelijk advies en als daarover op korte
termijn een beslissing moet worden genomen en uitstel in het belang van de zaak niet mogelijk is.
Artikel 11 Rondvraag
1.
Alvorens de vergadering te sluiten stelt de voorzitter de leden van het college en de secretaris in de
gelegenheid vragen te stellen of informatie te geven omtrent aangelegenheden die in de
vergadering niet aan de orde zijn gesteld.
2.
De rondvraag is informatief van aard en tijdens de rondvraag worden geen beslissingen genomen.
Gezien de informatieve aard van de rondvraag vindt uitgebreide verslaglegging plaats.
Artikel 12 Niet voorziene situaties
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van het reglement, beslist
de voorzitter nadat hij de leden van het college heeft gehoord.
Artikel 13 Intrekking en inwerkingtreding
1.
Het “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van burgemeester en
wethouders van Zevenaar”, d.d. 9 januari 2018 wordt ingetrokken.
2.
Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van burgemeester en wethouders van Zevenaar 2022.”
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3.

Dit reglement treedt in werking op 17 juni 2022.

Zevenaar, 16 juni 2022,
Burgemeester en wethouders van Zevenaar,

De secretaris,
D. Jansen

De burgemeester,
L. van Riswijk

Medegedeeld aan de raad van de gemeente Zevenaar d.d. 17/06/2022
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1 28. RIB 2022-052 Opening nieuwe locatie opvang Oekraïne

1 29. RIB 2022-051 Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2022-051
Aan de leden van de gemeenteraad

Datum
28 juni 2022
Zaaknummer
Z/22/424576 /ADV/22/1104224
Onderwerp
RIB Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)
Portefeuillehouder A. van Orden
Contactpersoon
E-mail
Telefoon

Ard Schenk
A.Schenk@zevenaar.nl
0316-595670

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding
Op 10 juni heeft Christianne van der Wal-Zeggelink, Minister voor Natuur en Stikstof de Startnotitie
Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze startnotitie heeft
tot de nodige reacties geleid. Op termijn kan dit programma grote gevolgen hebben voor het landelijk
gebied, dus ook het buitengebied van de gemeente Zevenaar. Via deze raadsinformatiebrief informeert
het college u over deze startnotitie.
Kernboodschap
Het Rijk legt in het NPLG de structurerende, richtinggevende keuzes en (regionale) doelen vast, ten
behoeve van het onontkoombaar maken dat de landelijke doelen op het gebied van terugdringen van
stikstofuitstoot gehaald worden. Dit vormt de basis voor de uitwerking van integrale gebiedsprogramma’s
onder regie van de provincies. De startnotitie vormt de aftrap van een langjarig partnerschap, waarbij het
Rijk de medeoverheden uitnodigt om samen met maatschappelijke partners aan de benodigde transitie in
het landelijk gebied invulling te geven.
Context
X
Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
☐
Collegeprogramma
☐
Motie/amendement/toezegging
☐
Anders, namelijk

Inhoudelijke boodschap
In de bijgevoegde brief staan geen concrete maatregelen genoemd, maar wel doelen. Deze doelen leiden
tot aanzienlijke veranderingen op het platteland van Nederland, Gelderland en daarmee ook de gemeente
Zevenaar. Belangrijk in deze brief is de kaart met de doelstellingen, zie de uitsnede hieronder.
Voor Zevenaar vallen drie kleuren op
• Blauw → hier geldt een stikstofreductie van 12%
• Lichtgroen → dit zijn de natura 2000 gebieden waarvoor een reductie geldt van 70%
• Zalmroze → hier geldt een reductie van 58%
Inmiddels is bekend dat onderstaande kaart veel commotie heeft opgeleverd. De minister Van der Wal
heeft inmiddels aangegeven dat het gaat om "richtinggevende emissiereductiedoelstellingen", die niet in
steen zijn gebeiteld. "Deze kaart is een houtskoolschets, een vertrekpunt. Provincies hebben de ruimte om
daar hun eigen inkleuring aan te geven."
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Wat exact de gevolgen zijn op basis van deze kaart is niet bekend. Dit wordt pas op een later moment
duidelijk.
Wat wel vermeldenswaardig is, is dat de provincie Gelderland een eerste reactie heeft gegeven.
Voor het standpunt van de provincie verwijzen wij u naar https://www.gelderland.nl/nieuws/gelderlandreageert-op-stikstofplan-kabinet.
Essentie van dit bericht is dat Provincie Gelderland kiest voor een andere aanpak, waarbij het mogelijk is
om voor dezelfde stikstofafname te zorgen, maar zonder kaalslag in het landelijk gebied. Daarvoor ligt een
plan van aanpak klaar, waarbij de provincie uitgaat van een afname van 40% stikstof in de landbouw en
25% in andere sectoren in heel Gelderland.
Communicatie en vervolgproces
In de startnotitie staat ten aanzien van het vervolgproces het volgende aangegeven;
De stappen waarlangs de aanpak de komende tijd verder vorm wordt gegeven zijn, in lijn met de mijlpalen
zoals geschetst in de Ruimtelijke Ordeningsbrief van 17 mei 2022 (Kamerstuk 34682-92) de volgende:
• Juni 2022: Startnotitie met ten behoeve van de gebiedsprogramma’s al zoveel mogelijk keuzes en
doelen (natuur, water en klimaat) vanuit het Rijk
• Oktober 2022: Aangevulde keuzes en doelen (natuur, water en klimaat)
• Januari 2023: ijkmoment voortgang provinciale gebiedsprogramma’s
• Voorjaar 2023: Uitgewerkt ontwerpprogramma NPLG inclusief plan-MER, Tevens
natuurdoelanalyses en richtinggevende stikstofdoelen voor mobiliteit en industrie, zie onder.
• 1 juli 2023: Oplevering integrale gebiedsprogramma’s door provincies.
• Medio 2023: Definitieve vaststelling NPLG
Mocht uit dit proces duidelijk worden wat de gevolgen zijn voor de gemeente Zevenaar, dan informeren
wij u daarover. Dit kan door middel van een RIB of een thema-avond zijn.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris

Lucien van Riswijk
burgemeester

Bijlagen
1. INT/22/1104216 Brief Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EC Den Haag
Programma DG Stikstof

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Prinses Irenestraat 6
2595 BD Den Haag

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001858272854000
T 070 379 8911 (algemeen)
F 070 378 6100 (algemeen)
Ons kenmerk
DGS / 22229344

Datum
Betreft

10 juni 2022
Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

Bijlage(n)
1

Geachte Voorzitter,
Hierbij bied ik de Tweede Kamer, mede namens de minister van Infrastructuur en
Waterstaat en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de
startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) aan. Het NPLG
wordt een belangrijke drager voor de integrale gebiedsgerichte aanpak waarover
ik de Tweede Kamer in mijn hoofdlijnenbrief van 1 april 2022 heb geïnformeerd
(Kamerstuk 33 576, nr. 265).
Verschillende urgente opgaven maken dat het landelijk gebied de komende jaren
flink zal moeten veranderen. Zo wordt de draagkracht van onze natuur en ons
bodem- en watersysteem op veel plekken overschreden. Bovendien vraagt de
klimaatopgave om een sterke daling van de broeikasgasemissies van landbouw en
landgebruik.
Met een integrale, gebiedsgerichte aanpak van deze problematiek kunnen we een
betere balans bereiken tussen wat de natuur kan dragen en wat we als
samenleving van haar vragen: Een vitaal landelijk gebied, met een gezonde
natuur, een robuust watersysteem, lage impact op het klimaat en met perspectief
voor de landbouw. Dit levert ook perspectief op het verder op gang brengen van
vergunningverlening voor maatschappelijke en economische ontwikkeling, zoals
de bouw van huizen, vergunningen in de agrarische sector en verduurzaming van
de industrie. De noodzakelijke omslag zal in de tussenliggende periode een grote
impact hebben op alle betrokkenen, en niet in de laatste plaats op (agrarisch)
ondernemers.
Perspectief agrarisch ondernemers
We mogen trots zijn op wat de Nederlandse landbouw samen met toeleverende en
verwerkende industrieën en de kennisinstellingen hebben gepresteerd om
Nederland als toonaangevend agro-kennisland op de kaart te zetten, en zo een
belangrijke bijdrage te leveren aan de mondiale voedselvoorziening. Tegelijk is
het landbouw- en voedselsysteem, gericht op het vergroten van de productie
tegen zo laag mogelijke (kost)prijs, niet houdbaar gegeven alle genoemde
problemen. Vanwege de samenhang met een toekomstbestendige ontwikkeling
van de landbouw en het belang van voedselzekerheid wordt gelijktijdig met deze
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startnotitie de Kamerbrief ‘perspectieven voor agrarische ondernemers’
gepubliceerd.

Ons kenmerk
DGS / 22229344

Een belangrijke boodschap uit de perspectiefbrief is dat de landbouw toekomst
heeft in ons land, maar dat die landbouw er fundamenteel anders uit zal zien dan
nu. Toekomst is er niet als geen rekening wordt gehouden met de impact van
klimaatverandering en als de productie leidt tot uitputting van de bodem en het
grond- en oppervlaktewater, of degradatie van ecosystemen. Omgekeerd is het zo
dat een krachtige landbouwsector, die economisch sterk genoeg is om de omslag
naar de kringlooplandbouw te maken, een voorwaarde en een deel van de
oplossing is voor het realiseren van de natuur- en milieudoelen. Want de
landbouw is niet alleen onmisbaar door voedselproductie, maar voorziet de
samenleving ook van manieren om biodiversiteit te versterken, koolstof vast te
leggen, het water vast te houden, de landschappelijke kwaliteit, de culturele
identiteit en ons erfgoed recht te doen, en een gezonde leefomgeving voor mens
en dier te bieden. Het is daarom ook van belang dat agrariërs de gelegenheid
wordt geboden om de benodigde transities zelf mede vorm te geven.
De verantwoordelijkheid om de wettelijke opgave om de PAS-meldingen te
legaliseren voelt het kabinet zwaar. Het legaliseren gebeurt zo snel als mogelijk,
waarvoor noodzakelijk is dat de bronmaatregelen effect hebben.
De rol van het NPLG
Het Rijk legt in het NPLG de structurerende, richtinggevende keuzes en
(regionale) doelen vast, ten behoeve van het onontkoombaar maken dat de
landelijke doelen gehaald worden. Dit vormt de basis voor de uitwerking van
integrale gebiedsprogramma’s1 onder regie van de provincies. De startnotitie
vormt de aftrap van een langjarig partnerschap, waarbij het Rijk de
medeoverheden uitnodigt om samen met maatschappelijke partners aan de
benodigde transitie in het landelijk gebied invulling te geven. Daarbij wordt
uiteraard voortgebouwd op de samenwerking die al plaatsvindt op de afzonderlijke
dossiers.
De gebiedsgerichte uitwerking vraagt een enorme inspanning van de decentrale
overheden, die ook maatschappelijke partners, grondeigenaren en
grondgebruikers in het gebiedsproces zullen betrekken. Het Rijk is daarbij een
samenwerkingspartner en pakt ook haar verantwoordelijkheid, onder meer door
het beschikbaar stellen van middelen, het (samen) oprichten van een
regieorganisatie en het vaststellen van landelijke maatregelen. Bij de uitwerking
van het ontwerpprogramma NPLG worden naast het Rijk de provincies,
waterschappen, gemeenten en de maatschappelijke partners betrokken, onder
andere via het maatschappelijk platform landelijk gebied en stikstof.
Wat staat er in de startnotitie?
Zowel met het oog op de staat van de natuur als de noodzaak om richting en
duidelijkheid te geven aan de vele betrokken partijen, is het van belang dat de
gebiedsprogramma’s zo snel mogelijk verder kunnen worden ontwikkeld. Daarom
kies ik ervoor om in deze startnotitie waar mogelijk al keuzes en doelen
1

Het opstellen van gebiedsplannen onder het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering wordt onder het
NPLG verbreed naar brede, integrale gebiedsprogramma’s.
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richtinggevend vast te leggen. De opgave is immers complex en de urgentie
groot. Op 1 juli 2023 dienen de gebiedsprogramma’s te worden vastgesteld.
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Ten behoeve van de gebiedsprocessen is ook een kaart van Nederland
opgenomen met een globale ruimtelijke weergave van de condities van water,
bodem, natuur en stikstof in relatie tot landbouw. Deze kaart is bedoeld als
hulpmiddel om de structurerende keuzes scherp te stellen, en om bewoners,
ondernemers en overheden in gebieden handelingsperspectief te bieden. De
doelen die zijn opgenomen betreffen onder meer nieuwe richtinggevende
regionale emissiereductiedoelen voor stikstof en de doelen voor de Kaderrichtlijn
Water. Uiterlijk in oktober 2022 volgen nadere structurerende keuzes en de
(nadere) regionalisering van de doelstellingen voor water, klimaat en natuur. Dit
volgt later omdat hier nog nadere uitwerking voor nodig is. Zodra deze doelen
bekend zijn worden deze toegevoegd. Het streven is om de regionale doelen voor
klimaat vóór de zomer 2022 te communiceren met de provincies.
De stappen waarlangs de aanpak de komende tijd verder vorm wordt gegeven
zijn, in lijn met de mijlpalen zoals geschetst in de Ruimtelijke Ordeningsbrief van
17 mei 2022 (Kamerstuk 34682-92) de volgende:
Juni 2022: Startnotitie met ten behoeve van de gebiedsprogramma’s al zoveel
mogelijk keuzes en doelen (natuur, water en klimaat) vanuit het Rijk
Oktober 2022: Aangevulde keuzes en doelen (natuur, water en klimaat)
Januari 2023: ijkmoment voortgang provinciale gebiedsprogramma’s
Voorjaar 2023: Uitgewerkt ontwerpprogramma NPLG inclusief plan-MER,
Tevens natuurdoelanalyses en richtinggevende stikstofdoelen voor mobiliteit en
industrie, zie onder.
1 juli 2023: Oplevering integrale gebiedsprogramma’s door provincies.
Medio 2023: Definitieve vaststelling NPLG
Duiding richtinggevende stikstofdoelen
De nieuwe, richtinggevende stikstofdoelen staan weergegeven in de hieronder
opgenomen kaart met globale emissiereductiegebieden. Het kabinet is gekomen
tot deze verdeling na een proces waarbij de provincies zijn geconsulteerd. Het
betreft een doorvertaling van de landelijke doelstelling van 74% van het areaal
onder de Kritische Depositie Waarde (KDW) in 2030, waarbij in de maatvoering
van de richtinggevende stikstofdoelen al zoveel mogelijk is geanticipeerd op de
verwachte opgave voor het halen van de klimaat- en waterdoelstellingen.
Het hoofddoel voor wat betreft de natuur- en stikstofaanpak is een gunstige staat
van instandhouding op landelijk niveau en het bereiken van de
instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden in het bijzonder. Op
verschillende manieren kunnen (economische) activiteiten effect hebben op deze
staat van instandhouding. Dat gaat om stikstof, maar kan ook gaan om
bijvoorbeeld wateronttrekking. Daarom moeten we maatregelen treffen om de
gunstige staat van instandhouding te bereiken. Als een individuele activiteit kan
zorgen voor verslechtering van natuurgebieden dan moeten hiervoor mitigerende
maatregelen worden genomen. Als teveel stikstof neerslaat in natuurgebieden
zorgt dit door verzuring en/of vermesting voor veranderingen van deze natuur, en
daarmee over het algemeen voor verslechtering van de biodiversiteit. Bovendien
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stapelt stikstofneerslag op. De mate waarin een gebied stikstofdepositie goed kan
opvangen wordt door ecologen uitgedrukt met de Kritische Depositie Waarde:
boven die waarde is verslechtering vanwege stikstof niet uit te sluiten. Het is de
enige indicator om deze drukfactor te kwantificeren. Op dit moment wordt de
KDW in veel gebieden overschreden en wel in zulke mate dat het extra depositie
van nieuwe activiteiten niet aankan, waardoor de activiteiten veelal niet of niet
eenvoudig gerealiseerd kunnen worden. De rechter toetst namelijk of de nieuwe
activiteit mogelijk zorgt voor significante verslechtering. En een significante
verslechtering is in een reeds overbelaste situatie veel eerder aan de orde dan
wanneer hier geen sprake van is. De ambitie is om ten behoeve van de
instandhoudingsdoelen in driekwart (74%) van het areaal van de stikstofgevoelige
habitats in Natura 2000-gebieden te zorgen dat de stikstofbelasting in 2030 niet
hoger is dan het natuurgebied aan kan. Dit biedt ruimte voor nieuwe activiteiten
in balans met de natuur. En in gebieden waar het nog niet of niet goed mogelijk is
de stikstofconcentratie die neerslaat al onder de KDW te brengen passen we
maatwerk toe. In gebieden waarvan we weten dat er verschil zit tussen de
waargenomen natuurkwaliteit en de KDW laten we de Ecologische Autoriteit extra
goed kijken welke stikstofdepositie het gebied aan kan. Met de
natuurdoelanalyses, die worden getoetst door een onafhankelijke Ecologische
Autoriteit, wordt breed gekeken naar wat er nodig is voor een goede staat van
instandhouding.

Ons kenmerk
DGS / 22229344

Voor de regionale doelen heeft het RIVM inzichtelijk gemaakt wat het effect van
verschillende ruimtelijke verdelingen van emissiereductie is, met als doel deze
onderling te kunnen vergelijken op het effect in de Natura 2000-gebieden. Op
aanpakstikstof.nl worden ook de kaarten per provincie gepubliceerd. In de
startnotitie en in een briefrapport van het RIVM2 worden de uitgangspunten en
totstandkoming nader toegelicht.

2

RIVM, Toelichting bij richtinggevende emissiereductiedoelstellingen per gebied, 10 juni 2022
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Ons kenmerk
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Het gaat om voorlopige, richtinggevende doelen voor de reductie van de NH3uitstoot. Deze keuze is mede ingegeven door het verschil in verspreidingspatroon
en karakter tussen NH3 en NOx. Eerdere analyses3 hebben aangetoond dat voor
reductie van NH3 een gebiedsgerichte aanpak effectief is ten opzichte van een
generieke aanpak. Dat wil zeggen: hoe dichter een NH3-bron bij een natuurgebied
ligt, hoe groter het effect op de depositie in dat gebied is. Omdat het grootste deel
van de NH3-emissie vanuit landbouwbronnen komt, zal de bijdrage aan de
gebiedsdoelen voor NH3-emissiereductie hoofdzakelijk uit deze sector moeten
komen. NOx verspreidt zich verder dan NH3 en een groot deel van de NOxemissies gaat dan ook op in de ‘stikstofdeken’ over Nederland. De depositie op
Natura 2000-gebieden uit industriële NOx-emissies is daarom in Nederland
beperkt (ca. 2%). Dat betekent niet dat er geen aanpak geldt voor NOx.
Complementair wordt gewerkt aan de reductie van de NOx-uitstoot, waarvoor de
sectoren mobiliteit, industrie en bouw met name verantwoordelijk zijn, en
waarvoor (inter)nationaal generiek beleid wordt ingezet (zie onder). Deze inzet is
niet alleen betrokken bij de uitgangspunten van de aanpak, in het zogeheten
‘basispad’4, maar aanvullend werkt het kabinet (sectorale) doelen voor NOx uit.
Dit is hieronder uitgebreider toegelicht (p.8).

Ons kenmerk
DGS / 22229344

Een belangrijke notie is dat de regionale stikstofdoelen en kaarten helpen om
richting te geven aan de gebiedsprocessen en daarvoor gebaseerd zijn op
modelberekeningen. Er is gekozen de richtinggevende stikstofdoelen nu mee te
geven vanwege de urgentie en complexiteit van de stikstofopgave. Het is immers
van belang om tijdig in het gebiedsproces zo veel mogelijk informatie en richting
te bieden. Het gebiedsproces van provincies is ingericht om maatwerk te leveren
dat rechtdoet aan de kenmerken en specifieke omstandigheden in het gebied.
De doelen kunnen in aanloop naar de gebiedsprogramma’s daarom nog worden
aangepast aan de hand van nieuwe inzichten, bijvoorbeeld vanuit de
natuurdoelanalyses of vanwege de interactie met de overige natuur-, klimaat- en
waterdoelstellingen. En ook de extra effecten (ten opzichte van het basispad) van
internationaal en landelijk beleid voor de reductie van de NOx-uitstoot van
industrie en mobiliteit gaan naar verwachting leiden tot een neerwaartse
bijstelling van de regionale doelstellingen (NH3). Het bovenstaande tekstkader op
pagina 3 geeft een aantal van de belangrijkste ijkmomenten weer. Deze worden in
de startnotitie nader toegelicht.
De gekozen gebiedsindeling kan eveneens nog worden gewijzigd: provincies
bepalen in overleg met de gebiedspartijen welke (bestuurlijke) indeling naar
gebieden zij het meest passend vinden om tot gebiedsprogramma’s met
3

Waaronder RIVM Briefrapport ruimtelijke effecten zonering emissiereducties landbouw 2021 | Rapport |
Rijksoverheid.nl en RIVM Briefrapport bijdrage aan de stikstofdepositie in de natuur vanuit de industrie, het
verkeer en de consumenten 2021 | Rapport | Rijksoverheid.nl en Langetermijnverkenning stikstofproblematiek:
doel, integraliteit en regie 2020.
4
In de KEV 2020 zijn voor het laatst stikstofeffecten doorgerekend. De actualisatie van KEV emissieramingen
voor luchtverontreinigende stoffen (waaronder ammoniak en stikstofoxiden) is tweejaarlijks. De KEV2020 liet een
reductielijn zien voor mobiliteit en industrie: tussen 2018 en 2030 een daling in de NOx-uitstoot van
mobiliteitssector van 41 procent, en in de industrie en de energiesector van respectievelijk 8 en 53 procent. Het
PBL werkt nu aan de KEV 2022 luchtramingen, die in december 2022 wordt verwacht, en waarin nieuw
voorgenomen en vastgesteld beleid zal zijn meegenomen. Zie voor de KEV 2020
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-emissieramingen-luchtverontreinigende-stoffenrapportage-bij-de-klimaat-en-energieverkenning-2020_4211.pdf
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maatregelen voor doelrealisatie te komen. De definitieve stikstofreductiedoelen
en het maatregelpakket daarbij worden in juli 2023 vastgesteld via de
gebiedsprogramma’s.

Ons kenmerk
DGS / 22229344

De doelen laten zien dat de opgave in sommige gebieden heel erg groot is, en
daarmee ook de opgave om in de gebiedsprocessen tot passende oplossingen te
komen. Ik ben mij ervan bewust dat de regionale doorvertaling van de doelen,
hoewel nog richtinggevend, voor met name agrarisch ondernemers hard aan kan
komen. De pijnlijke constatering is dat niet alle agrariërs door kunnen met hun
agrarische onderneming. Zeker niet in alle gebieden. En niet elke boer kan door
op de manier waarop hij of zij al jaren gewend is om te werken. Niet alles kan
overal en het kan niet meer zoals het altijd ging.
Verdere proces
Door nu vast vooruitlopend op andere doelen op het vlak van klimaat, water en
natuur de richtinggevende stikstofdoelen te publiceren beoog ik de vaart in het
proces te houden en zo spoedig mogelijk tot oplossingen te komen, waaronder
voor natuurherstel en ontwikkelruimte. Voor ontwikkelruimte zijn
stikstofdepositiebanken ingericht: zowel het stikstofregistratiesysteem (SSRS) als
de provinciale doelenbanken. Naast de systematiek van monitoring, die nu
ontwikkeld wordt, waarbij periodiek gerapporteerd wordt over de effecten van
maatregelen, zal ik onderzoeken op welke wijze aan de voorkant inzicht verschaft
kan worden in de depositie-effecten van maatregelen ten behoeve van de natuur
zodra die zich voordoen. Hierbij houd ik oog voor de uitvoerbaarheid.
Voor het proces om te komen tot gebiedsprogramma’s is het belangrijk dat de
kaders en procedures helder zijn en betrokken partijen gelijkwaardig aan tafel
zitten. Rijk en provincies dragen samen ook verantwoordelijkheid dat het
perspectief van boeren voldoende wordt meegewogen. Hierom vraagt de motieBoswijk (Kamerstuk 35925 XIV, nr. 105). Een van de manieren om hier invulling
aan te geven is het verzoek aan de provincies om bij het opstellen van de
gebiedsprogramma’s naast een toets op ecologische effecten ook een
sociaaleconomische impactanalyse voor de landbouw uit te voeren.
In de gebiedsprogramma’s worden de maatregelen ingevuld om de doelen te
behalen. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden, die in de Kamerbrief
perspectieven voor agrarische ondernemers als richtingen zijn beschreven. Dat
gaat om (hulp bij) innovatie, omschakeling, ruimhartige opkoopregelingen,
verplaatsen en extensiveren. Ook de introductie van landschapsgrond, een
tussenvorm van natuur- en landbouwgrond, kan een bijdrage leveren,
bijvoorbeeld aan extensiveren. Conform de motie-Boswijk (Kamerstuk 35830, nr.
17) wordt dit momenteel uitgewerkt. Een goede balans en synergie zal worden
gezocht tussen landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. Het Rijk zet naast het
ondersteunend beleid ook in op landelijke normering in de landbouw, wat ook
bijdraagt aan een oplossing in de gebieden. De inzet op normeren en het
bijbehorende implementatietraject zal spoedig, voor eind 2022, worden
geconcretiseerd. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 ontvangt u een update
over de verschillende bestaande en aanvullende landelijke maatregelen. Zoals
geschetst in de perspectiefbrief zal de minister van LNV vooruitlopend daarop de
Tweede Kamer in september informeren over de wijze waarop grondgebondenheid
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in de rundveehouderij zal worden gedefinieerd, en in november over de verdere
uitwerking van kringlooplandbouw.

Ons kenmerk
DGS / 22229344

Na de eerste versie van de gebiedsprogramma’s zijn de jaren erna nog
wijzigingen van het maatregelenpakket mogelijk, op voorwaarde dat de
doelstellingen volledig en op tijd gerealiseerd worden. Dit geeft invulling aan het
uitdaagrecht waartoe is verzocht in de motie-Van Campen (35 925 XIV nr. 118).
Doelen voor reductie NOx-uitstoot door onder andere industrie en mobiliteit
Parrallel aan het terugdringen van NH3 door voornamelijk de landbouw werkt het
kabinet aan het terugdringen van de uitstoot van NOx, waarvoor met name
industrie en mobiliteit verantwoordelijk zijn. Het kabinet treft voor het
terugdringen van deze uitstoot met name generiek landelijk beleid (onder andere
beleidsprogramma Klimaat en Energie, Schone Lucht Akkoord, structurele aanpak
stikstof) en Europese regelgeving, dus buiten het NPLG. Voor de uitstoot van NOx
is het namelijk doorgaans effectiever om de stikstofbelasting via generiek beleid
te verlagen 5. Waar dit effectief is en passend bij de bevoegdheid van provincies,
kan ook in de gebiedsprocessen worden gekeken naar mogelijkheden om lokale
piekbelasting afkomstig van NOx-uitstoot terug te dringen.
Zeker zal moeten worden gesteld dat de inzet in alle sectoren bij elkaar leidt tot
het onontkoombaar halen van de doelen op klimaat, natuur (stikstof) en water.
Een evenredige bijdrage van alle sectoren is conform het coalitieakkoord het
uitgangspunt. Het kabinet zal begin 2023 hiertoe ook richtinggevende doelen
vaststellen voor de NOx-uitstoot van onder andere mobiliteit en industrie,
waarmee ook invulling wordt gegeven aan de motie-Thijssen (35 925 XIV nr.
121). In de Klimaat- en Energieverkenning die eind 2022 verschijnt, wordt het
effect van vastgesteld en voorgenomen landelijk en internationaal beleid op de
NOx-uitstoot doorgerekend6. De inzichten hieruit zijn nodig voor het vaststellen
van de sectordoelen en zullen zoals aangegeven naar verwachting gaan leiden tot
een neerwaartse bijstelling van de regionale doelstellingen voor NH3emissiereductie.
Wat wordt tussen nu en oktober nog uitgewerkt?
Als bijlage bij de startnotitie is een overzicht opgenomen van de richtinggevende
doelen. Daarbij is inzichtelijk gemaakt welke doelen nu reeds bekend zijn en
welke in oktober 2022 aangevuld zullen worden. Ondertussen worden andere
elementen van de aanpak ook uitgewerkt, zoals de besteding van de middelen uit
het Transitiefonds landelijk gebied en natuur, de spelregels voor de beoordeling
en realisatie van de gebiedsprogramma’s (zoals eisen aan het detailniveau), en de

5

Maas et al, Bijdrage aan de stikstofdepositie in de natuur vanuit de industrie, het verkeer en de consumenten,
RIVM, 2021
6
In de KEV 2020 zijn voor het laatst stikstofeffecten doorgerekend. De actualisatie van KEV emissieramingen
voor luchtverontreinigende stoffen (waaronder ammoniak en stikstofoxiden) is tweejaarlijks. De KEV2020 liet een
reductielijn zien voor mobiliteit en industrie: tussen 2018 en 2030 een daling in de NOx-uitstoot van
mobiliteitssector van 41 procent, en in de industrie en de energiesector van respectievelijk 8 en 53 procent. Het
PBL werkt nu aan de KEV 2022 luchtramingen, die eind 2022 wordt verwacht, en waarin nieuw voorgenomen en
vastgesteld beleid zal zijn meegenomen. Zie voor de KEV 2020
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-emissieramingen-luchtverontreinigende-stoffenrapportage-bij-de-klimaat-en-energieverkenning-2020_4211.pdf
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waarborgen voor het onontkoombaar maken dat de doelen gehaald worden, zoals
indien nodig eerder ingrijpen in de gebieden die er het slechtste voor staan.

Ons kenmerk
DGS / 22229344

Ook wordt gewerkt aan versnellingsmaatregelen voor de korte termijn. In de
hoofdlijnenbrief van 1 april 2022 is aangekondigd dat ik provincies zou vragen om
vooruitlopend op de gebiedsplannen al stappen te zetten in de integrale
gebiedsgerichte aanpak. Ik heb hiertoe een brief aan gedeputeerden gestuurd,
waarna in een werkconferentie met provincies, terreinbeheerders en
waterschappen voorstellen zijn gepresenteerd en besproken die in 2022 of 2023
uitgevoerd kunnen worden. Vooraf zijn drie criteria gesteld waaraan de voorstellen
moesten voldoen: “doelmatig, duurzaam bijdragen aan een of meer van de doelen
van de aanpak, zo min mogelijk lock-in effecten, en draagvlak in de regio”. Naar
aanleiding van de uitvraag zijn 89 voorstellen binnengekomen voor uitvoering in
2022 en deels in 2023. Deze voorstellen worden momenteel beoordeeld met oog
op besluitvorming in het kabinet in juli. Ik zal de provincies en betrokken partijen
zo snel mogelijk informeren over de besluiten en de gewenste aanwending van de
opbrengst en zal uiteraard ook uw Kamer informeren.
Tot slot
Ik besef dat de benodigde veranderingen zeer ingrijpend zijn en dat deze veel
zullen vragen van alle betrokken partijen. Voor veel ondernemers en hun gezinnen
wordt met deze brief duidelijk hoe groot de opgave in het gebied is waar zij
wonen en werken, dit valt niet te overschatten. Tegelijkertijd blijft de toekomst
mede afhankelijk van de keuzes die ook medebewoners in het gebied willen
maken en de mogelijkheden die innovaties bieden om daarbij te helpen. Dat
betekent dat ook dit jaar nog veel onzeker blijft. Met de startnotitie NPLG in
combinatie met onder meer de Kamerbrief met perspectieven voor agrarische
ondernemers, hopen wij eerste duidelijkheid en perspectief te bieden, alsook een
pad om met alle betrokkenen de transities in het landelijk gebied samen vorm te
geven en te zorgen dat iedereen hier op een rechtvaardige manier uitkomt.
Desgewenst ben ik en is met mij het RIVM graag bereid in een technische briefing
een nadere toelichting op de regionale doelen te geven.

Christianne van der Wal-Zeggelink
Minister voor Natuur en Stikstof
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RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2022-050
Aan de leden van de gemeenteraad

Datum
29 juni 2022
Zaaknummer
Z/21/407927 /ADV/22/1102618
Onderwerp
Woonplicht
Portefeuillehouder A. van Orden
Contactpersoon
E-mail
Telefoon

Liseth Aries
l.aries@zevenaar.nl
0316-595111

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding
In maart 2022 hebben wij u bericht over de motie Woonplicht (briefnummer: Z/21/407927
/ADV/21/1068819). In die brief is aangegeven dat zodra de data door het kadaster wordt geleverd, de
kwantitatieve data kan worden geduid. En vervolgens op basis daarvan en op basis van de informatie die is
verstrekt door het juridische adviesbureau, een weloverwogen advies ten aanzien van opkoopbescherming
kan worden opgesteld. Dat uitgewerkte advies wordt in deze brief aangegeven.
Kernboodschap
Op basis van de verkregen informatie en de door het kadaster verstrekte gegevens, kan geconcludeerd
worden dat het invoeren van opkoopbescherming, op dit moment voor de gemeente Zevenaar niet van
toegevoegde waarde is dan wel juridisch niet toepasbaar. Wij gaan dat verder in deze brief uitleggen.
Context
☐
Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
☐
Collegeprogramma
x
Motie/amendement/toezegging
☐
Anders, namelijk

Inhoudelijke boodschap
In de gemeenteraadsbijeenkomst van 2o oktober jl.is er de motie Woonplicht aangenomen. Daarin heeft u
het college het volgende verzocht:
• De raad te informeren of het juridisch mogelijk en anderszins wenselijk is:
o bij verkoop van woningen in de gemeente Zevenaar woonplicht in te voeren;
o invoering van een eventuele woonplicht te koppelen aan een:
▪ duur (bv. evaluatie na 5 jaar of koppelen aan de richtlijnen voor woningbouw van Zevenaar (januari 2020)
uitgevoerd door Companen waarin is aangegeven dat de groei er in 2030 uit is);

o
o

o
o

▪ maximumbedrag (b.v. zodat er geen barrière wordt opgeworpen voor doorstroming);
of het bij doorverkoop van incidentele woningen die gerealiseerd zijn door investeerders
een zelfbewoningplicht op te leggen;
voor beantwoording van deze motie aan de raad van Zevenaar contact op te nemen met
gemeenten die met dezelfde problematiek worstelen (bv, Arnhem, Zwolle, Almelo,
Nijmegen, Deventer, Ede, Zeewolde, Amsterdam, Noordoostpolder etc.
zich te verstaan met de VNG inzake deze problematiek;
voor 1 januari 2022 te onderzoeken en de raad te laten weten wat de uitkomsten zijn van
haar bevinden en de raad te adviseren of binnen de juridische mogelijkheden, het
wenselijk is tot invoering van een woonplicht te komen.

Inleiding
Zoals in de brief van maart jl. aangeven, de druk op de woningmarkt is groot en steeds meer mensen
hebben moeite met het vinden van een betaalbare koopwoning. Opkoopbescherming en
zelfbewoningsplicht (eventueel in combinatie met anti-speculatiebeding) zijn verschillende “tools” die
gemeenten kunnen inzetten om woningen beschikbaar te houden voor de juiste doelgroep (o.a. starters)
en hierdoor de doelgroep te ondersteunen in het vinden van een geschikte en betaalbare koopwoning.
De zelfbewoningsplicht kan worden ingezet bij nieuwbouw woningen. Dit is een instrument in het
verkoopcontract waarin is opgenomen dat de koper verplicht voor een bepaalde tijd in het te kopen object
moet wonen, uitzonderingen daargelaten. Dit is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen twee partijen.
Doel is om particulieren meer kans te geven bij het aanschaffen van een woning ten opzichte van
beleggers. In de motie gaat het vooral om de opkoopbescherming (woonplicht), daarom gaan wij in deze
brief alleen in op de opkoopbescherming van de bestaande woningen.
Per 1 januari 2022 is er voor gemeenten meer mogelijkheden ten aanzien van bestaande woningen,
doordat het mogelijk wordt om een opkoopbescherming in te voeren. Opkoopbescherming maakt het
voor gemeenten mogelijk om bepaalde buurten aan te wijzen waarbinnen woningen in het goedkope en
middeldure segment na verkoop niet mogen worden verhuurd voor een bepaalde periode. Voordat een
gemeente deze maatregel voor een buurt kan invoeren moet er wel aan de volgende voorwaarden worden
voldaan:
• De gemeente moet vooraf bepalen welke woningen in het goedkope en middeldure segment
vallen (prijsklasse);
• De gemeente moet kunnen aantonen dat het opkopen van woningen leidt tot zoveel schaarste dat
starters nauwelijks kans maken op een woning. Dat kan ook per wijk worden aangegeven.
• Of dat de leefbaarheid van de wijk erdoor onder druk komt te staan.
Ook hier zijn er uitzonderingen. Bijvoorbeeld als het gaat om verhuur aan familie of tijdelijke verhuur.

zaaknummer Z/21/407927
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De opkoopbescherming geldt vooralsnog voor vijf jaar en daarna vindt een evaluatie plaats naar de
noodzaak en relevantie van deze maatregel in de economische situatie van dat moment. Het is dus een
geschikt instrument voor buurten/wijken waar schaarste is aan goedkope of middeldure koopwoningen of
voor buurten waar de leefbaarheid onder druk staat doordat woningen worden opgekocht voor verhuur.
Wat gedaan?
Ten aanzien van de juridische mogelijkheden heeft gemeente Zevenaar zich laten informeren door een
adviesbureau. Om te kunnen bepalen of het invoeren van opkoopbescherming mogelijk en wenselijk is, is
er data over de woningmarkt in gemeente Zevenaar opgevraagd bij het kadaster. Ook is er meerdere
malen contact geweest met andere gemeenten in de regio over dit onderwerp.
Conclusie/ Antwoord:
Op basis van de verkregen informatie en de door het kadaster verstrekte gegevens, kan geconcludeerd
worden dat het invoeren van opkoopbescherming, op dit moment voor de gemeente Zevenaar niet van
toegevoegde waarde is dan wel juridisch niet toepasbaar.
Omdat:
• Het aandeel van investeerders op de totale woningmarkt is beperkt, slechts minimaal toegenomen
en zit zelfs onder het gemiddeld in de provincie Gelderland.
• Ook is het deel van alle transacties dat bestaat uit investeerders in de afgelopen 4 jaar beperkt en
is er geen sprake van een duidelijke stijgende trend.
• Daarnaast lijkt het aandeel van starters in diezelfde transacties eerder toe te nemen dan af te
nemen.
• Ook de data ten aanzien van leeftijd, prijsklasse en woningtype wijst er niet op dat starters of
andere doelgroepen veel lastiger aan een huis komen door toedoen van grote getale
investeerders, of op het feit dat ze zich op hetzelfde deel van de woningmarkt richten.
Naast dat het invoeren van opkoopbescherming op dit moment niet zinvol lijkt, is het juridisch ook niet
mogelijk het in te voeren.
Sinds 1 januari 2022 is de “Wet opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur” in
werking getreden. De wet voegt een hoofdstuk 7 toe aan de Huisvestingswet 2014; “Tijdelijke regeling
inzake opkoopbescherming”. Hiermee is het voor gemeenten mogelijk gemaakt om het in gebruik geven
van een woning te verbieden, doormiddel van een vergunningstelsel waarbij verhuur wel is toegestaan.
Artikel 41 van de Huisvestingswet 2014 geeft de bevoegdheid aan de gemeenteraad om in de
Huisvestingsverordening op te nemen dat het verboden is een aangewezen categorie van woonruimten in
een in de huisvestingsverordening aangewezen gebied, te verhuren aan een derde. Dit geldt voor de
eerste vier jaar tenzij de eigenaar/verhuurder beschikt over een verguning. Er is dus geen sprake van een
verbod om woningen op te kopen, maar het maakt het voor beleggers onmogelijk om de woning de eerste
vier jaar na aankoop te verhuren.
Op grond van artikel 40 Huisvestingswet 2014 mag een gemeenteraad bovengenoemde bevoegdheid
alleen gebruiken indien zij dat noodzakelijk en geschikt acht voor het bestrijden van schaarste aan
goedkope en middeldure koopwoningen of voor het behoud van de leefbaarheid van de omgeving.
Nu is geconstateerd dat niet kan worden aangetoond dat investeerders mede veroorzaker zijn van de
schaarste voor doelgroepen zoals starters. Ook tonen de cijfers aan dat er geen onevenwichtige en
onrechtvaardige effecten ontstaan voor de woningzoekende (zoals starters en personen met een
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middeninkomen). Daardoor is het juridisch niet mogelijk een dergelijk vergunningstelsel als genoemd in
hoofdstuk 7 van de Huisvestingswet 2014 op te nemen in de Zevenaarse huisvestingsverordening. Het
invoeren van het vergunningstelsel kan immers alleen als de gemeenteraad dat noodzakelijk en geschikt
acht voor het bestrijden van schaarste of voor het behoud van de leefbaarheid van de omgeving.
Door het nu niet invoeren van de opkoopbescherming kan het risico zijn dat er een “waterbedeffect” gaat
ontstaan doordat andere gemeenten in de regio het wel gaat toepassen (o.a. Arnhem en Nijmegen). Wij
houden de vinger aan de pols en houden de ontwikkelingen in de gaten. Ook zullen wij volgend jaar (2023)
opnieuw cijfers opvragen bij het kadaster om te constateren of er wijzigingen hebben plaats gevonden en
of de conclusie dan hetzelfde blijft.
Voor meer informatie verwijs verwijzen wij u naar de bijlage bij deze brief. In bijlage wordt de door het
kadaster verstrekte data kort uiteengezet en geïnterpreteerd waarop wij mede het advies hebben
gebaseerd.
Communicatie en vervolgproces
Communicatie naar buiten
De raad wordt via deze raadsinformatiebrief geïnformeerd over de motie Woonplicht.
Vervolgproces
Zoals aangegeven houden wij de vinger aan de pols en houden wij de ontwikkelingen in de gaten. Ook
zullen wij volgend jaar (2023) opnieuw cijfers opvragen bij het kadaster om te constateren of er wijzigingen
hebben plaats gevonden en of de conclusie dan hetzelfde blijft. Wij zullen u daarover terzijde tijd over
informeren.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris
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Lucien van Riswijk
burgemeester
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Bijlage 1: Interpretatie gegevens kadaster t.a.v. opkoopbescherming
Juridisch advies
Nysingh advocaten en notarissen heeft een juridisch adviesrapport geschreven over de juridische
mogelijkheden ten aanzien van o.a. opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht. Wat betreft
opkoopbescherming moet een gemeente kunnen aantonen dat er schaarste is aan goedkope en
middeldure woningen of kunnen aantonen dat de leefbaarheid van een bepaalde buurt wordt aangetast
door de opkoop van woningen in dit segment.
Ook wordt in het advies benadrukt dat opkoopbescherming geen verbod voor beleggers betreft om
koopwoningen op te kopen, maar het alleen voor beleggers onmogelijk maakt om de woning de eerste
vier jaar na aankoop te verhuren. Het geldt ook enkel voor koopwoningen die na de invoering van
opkoopbescherming, in de betreffende buurt worden aangekocht en woningen die in verhuurde staat
waren voor een periode van minder dan zes maanden op de datum van inschrijving in de openbare
registers van de akte van levering van die woonruimte aan de nieuwe eigenaar.
Het is mogelijk om een woning die onder opkoopbescherming is verkocht te verhuren als daarvoor een
vergunning is aangevraagd. De gemeenteraad bepaalt in de huisvestingsverordening voor welke vormen
van het in gebruik geven van een in die verordening aangewezen woonruimte een vergunning wordt
verleend. Gemeenten zijn verplicht een vergunning af te geven voor:
• verhuur aan eerste- en tweedegraads bloed- en aanverwanten. Denk aan ouders die voor hun
studerende kinderen een woning kopen;
• verhuur van woningen die onderdeel zijn van een winkel-, kantoor- of bedrijfspand;
• tijdelijke verhuur van de woning indien de eigenaar de woning minimaal één jaar zelf heeft
bewoond en kan aantonen dat de verhuur slechts voor maximaal 12 maanden is. Een
desbetreffende vergunning kan niet worden gebruikt voor toeristisch verhuur.
Gemeenten mogen daarnaast zelf ook extra uitzonderingsgevallen aanwijzen die passend zijn bij de
problematiek en de samenstelling van de buurt waar opkoopbescherming wordt ingevoerd. Gemeenten
moeten in dat geval wel onderbouwen waarom die uitzonderingsgevallen noodzakelijk zijn en
verantwoorden hoe het doel van opkoopbescherming nog steeds wordt behaald.
De regeling omtrent opkoopbescherming geldt in beginsel voor een periode van drie jaar en zal daarna
worden geëvalueerd.
Aandeel van investeerders in de totale woningvoorraad
Het in beeld hebben van het aandeel van investeerders in de totale woningmarkt is relevant omdat het
inzichtelijk maakt hoe groot het aandeel van investeerders is ten opzichte van eigenaar bewoners en hoe
zich dat verhoudt tot andere gemeenten. De definitie van investeerders die wordt gebruikt is: “een
particulier met 2 of meer woningen, die niet in één van deze woningen woont of een rechtspersoon (BV<
CV, NV, BR en VF) in het bezit van woningen.
Het aandeel van particuliere investeerders in gemeente Zevenaar blijkt, zoals valt af te lezen in tabel 1, de
afgelopen 5 jaar te zijn toegenomen van 5% naar 6%. Het gemiddelde aandeel van investeerders in
gemeenten in provincie Gelderland steeg van 6% naar 7%. Op basis daarvan kun je concluderen dat de
trend in gemeente Zevenaar aansluit op de regionale trend en dat het aandeel van investeerders nog iets
kleiner is dan gemiddeld. Landelijk zijn er gemeenten waarbij het aandeel van investeerders in de
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woningmarkt veel groter is. Dit percentage ligt in sommige grotere gemeenten, zoals Diemen,
Amsterdam en Groningen, zelfs tussen de 18% en 25% (Kadaster, 2021). In de grotere gemeenten in
provincie Gelderland is het aandeel in bezit van investeerders ook het hoogst. In gemeente Arnhem,
Nijmegen en Wageningen ligt het percentage tussen de 10% en 14% (Bron: Hans, 2021).
Als je kijkt naar de verschillende dorpen en de stad Zevenaar, is er eigenlijk alleen in het geval van
Tolkamer een opvallende toename in het aandeel van investeerders. In Tolkamer steeg het aandeel van
investeerders tussen 2021 en 2022 namelijk van 7% naar 11%. Toch blijkt uit tabel 2, waarin het aandeel
van investeerders in de transacties op de woningmarkt af te lezen is, niet dat er in Tolkamer veel meer
door investeerders is gekocht. Dat wil zeggen dat de toename in Tolkamer niet veroorzaakt is door buy-tolet aankopen. Ook hebben investeerders niet veel nieuwbouwwoningen ontwikkeld waardoor die
potentiële verklaring ook niet op gaat. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de plotselinge toename te maken
met een correctie/splitsing in de BAG registratie en dus niet met een daadwerkelijke toename in het
aandeel van investeerders. Op landelijk niveau zijn er wijken in Amsterdam, Alkmaar en Tilburg waar het
aandeel van investeerders in de woningvoorraad varieert van 51% tot 81%. Ondanks dat dit wijken in
grotere steden zijn, laat dit wel zien dat een aandeel van rond de 10% zoals in Tolkamer relatief gezien
zeker niet hoog is. In de stad Zevenaar stijgt het aandeel van investeerders, net zoals het gemiddelde in
provincie Gelderland, van 6% naar 7%. Het aandeel van 7% is relatief gezien nog steeds laag en het feit dat
het niet eens bovengemiddeld is in provincie Gelderland laat ook zien dat het geen zorgwekkende stijging
is (Hans, 2021).
Tabel 1: Aandeel investeerders in totale woningvoorraad per kern

Aandeel investeerders (in totale woningvoorraad)
Wijk
Zevenaar
Babberich
Angerlo
Giesbeek
Lathum
Rijnstrangen
Pannerden
Aerdt
Herwen
Lobith
Tolkamer
Spijk
Gemeente Zevenaar

Code
WK029900
WK029901
WK029902
WK029903
WK029904
WK029905
WK029906
WK029907
WK029908
WK029909
WK029910
WK029911

jan-18

6%
3%
2%
5%
2%
5%
2%
1%
1%
1%
7%
3%
5%

jan-19

jan-20

6%
3%
2%
5%
2%
5%
3%
1%
0%
1%
7%
3%
5%

6%
3%
2%
5%
1%
5%
3%
1%
0%
1%
7%
4%
5%

jan-21

jan-22

7%
3%
2%
6%
1%
5%
3%
1%
0%
1%
7%
2%
5%

7%
3%
2%
6%
1%
3%
3%
1%
0%
2%
11%
2%
6%

Aandeel in aankooptransacties
Naast het aandeel van investeerders in de totale woningmarkt is ook het aandeel in de aankooptransactie
relevant. Dat maakt bijvoorbeeld inzichtelijk of een groter aandeel van investeerders in de transacties van
een bepaald jaar, zorgt voor een moeilijker situatie voor andere groepen zoals starters. De definitie van
starter die gehanteerd wordt is: “een particulier die voor het eerst in de registratie van het kadaster
voorkomt als eigenaar, of met andere woorden; een particulier die voor het eerst een woning koopt om
hierin te gaan wonen”. Bij meerdere verkrijgers van de woning moeten beide voor het eerst een woning op
hun naam krijgen om het label starter te krijgen. Ook kan het aandeel dat investeerders vooralsnog in
bezit hebben relatief laag zijn maar wel snel groeien. En dat kun je met name zien in het aandeel van
investeerders in transacties in de afgelopen jaren.
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In tabel 2 is het aandeel dat investeerders hadden in het totale aantal transacties op de woningmarkt per
kern en per jaar af te lezen. Hieruit kun je opmaken dat er een aantal uitschieters zijn waarbij investeerders
meer dan 10% van het totale aantal transacties voor hun rekening namen. Toch is er in de meeste gevallen
niet echt een duidelijke stijgende trend te ontdekken omdat het aandeel erg fluctueert en niet duidelijk
groter of kleiner wordt. In Herwen lijkt wel sprake te zijn van een duidelijk stijgende trend wat betreft het
aandeel van investeerders. Echter is het wel goed om in acht te nemen dat het in Herwen in alle vier de
jaren gaat om minder dan 20 transacties waardoor een of twee uitschieters al snel een vertekent beeld van
de werkelijkheid kunnen geven. Over het algemeen en dat geldt ook voor 2021 blijft het aandeel van
investeerders in de transacties onder de 10% en dat is relatief gezien geen groot aandeel (Kadaster, 2021).
Tabel 2: Aandeel van investeerders in het totaal van transacties per kern
Plaats/jaar
Zevenaar
Babberich
Angerlo
Giesbeek
Lathum
Rijnstrangen
Pannerden
Aerdt
Herwen
Lobith
Tolkamer
Spijk
2018
6,00%
0,00%
0,00%
9,09%
0,00%
0,00%
13,89% 18,18%
0,00%
2,70%
0,00% 0,00%
2019
7,92%
0,00%
0,00%
7,89%
0,00%
0,00%
17,86% 0,00%
9,09% 12,82%
5,00% 0,00%
2020
9,49%
4,00%
14,29%
12,50%
0,00%
0,00%
8,33% 0,00%
11,11%
7,50%
5,36% 0,00%
2021
5,23%
5,88%
0,00%
9,09%
0,00%
0,00%
0,00% 7,69%
14,29%
4,55%
2,13% 9,09%

Ook als je kijkt naar het aandeel van starters in het totaal van transacties in tabel 3, dan lijkt er geen
sprake te zijn van een negatieve trend voor het aandeel van starters. In veel wijken groeit het percentage
van starters in het totaal van transacties, in andere fluctueert het behoorlijk maar er is niet direct een
verband zichtbaar tussen een toenemend aandeel van investeerders en een afnemend aandeel van
starters in het totaal van transacties. Als er wel een zichtbaar verband zou zijn dan zou je verwachten dat
wijken waarin het aandeel van investeerders in aankooptransacties toeneemt, het aandeel in transacties
van starters zou af nemen en dat is niet geval. Natuurlijk zijn er andere variabelen dan het aandeel van
investeerders die het aandeel van starters kunnen verklaren waardoor het te kort door de bocht is om een
verband uit te sluiten. Toch lijkt het er op basis van deze tabellen op dat beide variabelen elkaar nauwelijks
beïnvloeden.
Tabel 3: Aandeel van starters in het totaal van transacties per kern
Plaats/jaar
Zevenaar
Babberich
Angerlo
Giesbeek
Lathum
Rijnstrangen
Pannerden
Aerdt
Herwen
Lobith
Tolkamer
2018
31,00%
14,00%
17,00%
18,00%
25,00%
0,00%
19,00% 18,00%
25,00% 24,00%
22,00%
2019
32,00%
5,00%
15,00%
29,00%
0,00%
0,00%
21,00% 20,00%
27,00% 31,00%
38,00%
2020
27,00%
28,00%
14,00%
6,00%
0,00%
0,00%
25,00%
0,00%
33,00% 35,00%
21,00%
2021
40,00%
18,00%
40,00%
30,00%
14,00%
0,00%
45,00% 15,00%
29,00% 55,00%
43,00%

Leeftijd
Data op basis van leeftijd is ook interessant om mee te nemen omdat opkoopbescherming primair
bedoeld is om woningen beschikbaar te houden voor de juiste doelgroep, zoals starterswoningen voor
starters.
Als je kijkt naar de aankooptransacties van bestaande koopwoningen op basis van leeftijd, dan blijkt
daaruit niet dat het aandeel van de leeftijdsgroepen 18 t/m 24 jaar en 25 t/m 34 jaar in het totaal van
transacties kleiner wordt. Met andere woorden, er lijkt geen sprake te zijn van een trend waarbij jongere
mensen/ starters door investeerders verdreven worden van de woningmarkt en geen kans meer hebben op
het aankopen van een huis. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de situatie in de kern Zevenaar in tabel 4, dan is
het aandeel van de leeftijdscategorie 18 t/m 24 in het totaal van transacties geslonken van 8% in 2018 naar
6% in 2021. Daarentegen is het aandeel van de leeftijdscategorie 25 t/m 34 gestegen van 32% naar 42%.
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Spijk
56,00%
40,00%
29,00%
55,00%

Ook in de op 1 na grootste kern van de gemeente (Lobith), zien we geen duidelijke trend. In het geval van
Lobith is het aandeel van de categorie 18 t/m 24 gestegen van 3% in 2018 naar 14% in 2021 en voor de
categorie 25 t/m 34 steeg het zelfs van 35% naar 59%. Ook uit de data t.a.v. de andere kernen, die te
vinden zijn in de bijlage, is geen duidelijke trend te zien wat betreft kansen op de woningmarkt op basis
van leeftijd.
Tabel 4: Aankooptransacties van bestaande koopwoningen verkocht door eigenaar bewoners, per kern, naar
leeftijd, 2018-2021
18 t/m 24 25 t/m34 35 t/m 44 45 tm 54 55 t/m 64 65+
Zevenaar
2018
8%
32%
25%
18%
11%
5%
Zevenaar
2019
9%
36%
21%
16%
9%
9%
Zevenaar
2020
3%
34%
20%
24%
12%
8%
Zevenaar
2021
6%
42%
21%
15%
8%
8%
Lobith
2018
3%
35%
22%
27%
8%
5%
Lobith
2019
13%
32%
13%
18%
18%
5%
Lobith
2020
8%
23%
25%
18%
13%
15%
Lobith
2021
14%
59%
0%
5%
18%
5%
Prijsklasse woningen
Het kadaster heeft ook data verstrekt over het aandeel dat verschillende type kopers hadden in de
aankoop van woningen in verschillende prijsklassen. Dat is relevant om mee te nemen omdat het inzicht
biedt in welke prijsklasse starters en investeerders zich voornamelijk richten. Daardoor wordt dus ook
duidelijker of investeerders met starters concurreren voor woningen in dezelfde prijsklasse.
In de data van het kadaster wordt onderscheid gemaakt tussen de prijsklassen tot 250k, 250k tot 325k,
325k tot 400k, 400k tot 500k en vanaf 500k. Opkoopbescherming richt zich enkel op woningen in het
goedkope en middeldure segment, maar gemeenten mogen zelf bepalen wat binnen hun gemeente qua
prijs daaronder wordt verstaan. Meestal kijken gemeenten naar de gemiddelde huizenprijs en dus wordt
de NHG-grens vaak als uitgangspunt genomen om te bepalen wat wordt gezien als het goedkope en
middeldure segment. In 2021 bedroeg de NHG grens 325.000 euro waardoor we er in deze analyse vanuit
gaan dat in gemeente Zevenaar de twee eerstgenoemde prijscategorieën worden gezien als het goedkope
en middeldure segment.
In de grootste kern van gemeente Zevenaar, de stad Zevenaar, is het aandeel van starters in de transacties
in het goedkope en middeldure segment gestegen van 32% in 2018 naar 38% in 2021. Ook het aandeel van
investeerders in dit prijssegment steeg van 0,4% in 2018 naar 1,2% in 2021. Het aandeel van doorstromers
daalt in dezelfde periode flink van 53% naar 32%. Dat heeft vooral te maken met het feit dat deze groep
vaker huizen in duurdere prijsklassen kocht. Ook in de relatief grotere kernen Lobith, Tolkamer en
Giesbeek neemt het aandeel van starters in dit prijssegment toe en het aandeel van doorstromers flink af.
Het aandeel van investeerders blijft in deze kernen echter nagenoeg gelijk, respectievelijk 0%, 0% en 2%.
Op basis van de data kan de conclusie getrokken worden dat starters en investeerders in gemeente
Zevenaar zich niet per definitie richten op woningen in hetzelfde prijssegment. Dat maakt dat je dus niet
kunt stellen dat investeerders starters verdringen op de woningmarkt in het goedkope en middeldure
prijssegment.
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Woningtype
Naast prijsklasse is door het kadaster een overzicht geleverd van de aankooptransacties van bestaande
woningen tussen 2018 en 2021, maar ditmaal uitgesplitst naar woningtype. De verschillende woningtypen
zijn: appartementen, rijwoningen, hoekwoningen, twee-onder-een kapwoningen en vrijstaande woningen.
Uit die data blijkt logischerwijs dat starters op de koopmarkt relatief vaker rijwoningen kopen. Als
investeerders dezelfde focus hebben qua woningtype dan zou dit kunnen betekenen dat zij voornamelijk
met starters concurreren. De data laat echter zien dat de focus van investeerders tussen 2018 en 2021 vrij
evenwichtig is verdeeld over de woningtypen. Enkel het woningtype appartement, lijkt minder
aantrekkelijk voor investeerders maar dat zou ook verklaard kunnen worden door het feit dat er van dat
type woning er simpelweg minder zijn. Je kunt dus de conclusie trekken dat starters en investeerders zich
niet perse op hetzelfde type woningen richten.
Bronnenlijst
Kadaster. (2021). Woningmarkt 3e kwartaal 2021: nog nooit zo’n hoge prijsstijging per kwartaal en minder
investeerders in eerste halfjaar. Geraadpleegd op 16 maart 2022, van
https://www.omgevingsweb.nl/wp-content/uploads/po-assets/598079.pdf.
Hans, L. (2021). Investeerders en starters in provincie Gelderland. Kadaster. Geraadpleegd op 16 maart
2022, van
https://docplayer.nl/224319550-Investeerders-en-starters-in-de-provincie-gelderland.html.
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1 31. RIB 2022-053 Uitspraak rechtbank inzake verzoek raadsenquête stukken SALD

4 Vaststellen besluitenlijsten van de vorige vergaderingen
1 Concept-besluitenlijst raadsvergadering 8 juni 2022

Besluitenlijst raadsvergadering 8 juni 2022
(de beraadslagingen zijn terug te luisteren op de website van de gemeente Zevenaar op:
https://channel.royalcast.com/zevenaar/#!/gemeentezevenaar/20220608_1)
Tijd

19:30 – 21:00 uur

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

L.J.E.M. van Riswijk

Aanwezigen

Lokaal Belang: A.H.M. Albers, B.L.Y. van Die, J. Hugen, A. Ilhan, H.F.G.M. Staring,
G.A. Stokman; WijZZ: A.Y. van Loon, T.J.E.M. Riswick-Keultjes; CDA: J. de Nooij,
W.J.M. van Dinther, F.B.M. Evers, G.T.H.J. Ariessen; PvdA: M.B.M. Jansen, N.
Niebuur-Sluiter, M.R.A. Lap; VVD: P.A.T. de Winkel, J.M. Koenen; D66: R.T.
Draisma, P.W.M. Pollmann; GroenLinks: B.M. Kagei; SP: L. van der Velden; Sociaal
Zevenaar: H.L.M. Meijer: Lijst 10: M.H.A.G. Witjes

Afwezigen

C.P.J.M. van Aken (GroenLinks) en P.A. Vos (VVD)

College

J.W.H. Winters, N. van Dellen en B.M. Elfrink

1

Opening
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.

2

Vaststellen agenda
De agenda wordt met één wijziging vastgesteld. Agendapunt 8 “BVO DRAN,
meerjarenbegroting 2023-2026, gewijzigde begroting 2022 en jaarrekening 2021”
wordt unaniem een hamerstuk. De fractie van WijZZ heeft voorgesteld om
agendapunt 7 ook als hamerstuk aan te merken, maar dit voorstel wordt verworpen.

3

Vragenuur
a. Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
Door de fractie van Lokaal Belang zijn schriftelijke vragen ter mondelinge
beantwoording ingediend rondom de bewegwijzering.
De portefeuillehouder beantwoordt ter vergadering de vragen.
Door de fractie van de PvdA zijn schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording
ingediend inzake terugplaatsen herdenkingssteen/plaquette uit voormalig
gemeentehuis Zevenaar. Door het college wordt toegezegd de vragen schriftelijk
vóór 6 juli 2022 te beantwoorden.
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b. Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse
besturen gemeenschappelijke regelingen
Raadslid de heer Witjes geeft een terugkoppeling van de Regionale Agendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen.
c. Mededelingen college
Er zijn door het college geen mededelingen gedaan.
d. Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
De fractie van Lokaal Belang wenst brief nr. 15 “brief bewoners Hagendel overlast
openbare speelplaats Platanenlaan” te agenderen voor de commissievergadering
Ruimte. Zij willen graag in de commissie spreken over de vraag hoe de problemen
opgelost kunnen worden. Voor het overige wordt de lijst ingekomen stukken
ongewijzigd vastgesteld.
4

Vaststellen besluitenlijsten van de vorige vergaderingen
De raad besluit met algemene stemmen de besluitenlijsten van de
raadsvergaderingen van 29 maart, 30 maart, 20 april en 11 mei jl. vast te stellen.

5

Z/22/419173 1e Voortgangsrapportage 2022 (1e VGR 2022)
Bij de beraadslagingen worden er complimenten en bedankjes geuit richting het
college en het ambtelijk apparaat. Er worden nog opmerkingen gemaakt over
veiligheid/overlast hangjongeren en de wijziging van het bestemmingsplan horeca
oude gemeentehuis.
Wat dit laatste betreft laat het college weten dat het ingekomen verzoek om
wijziging bestemmingsplan momenteel ambtelijk beoordeeld wordt. College heeft
deze nog niet gezien.
De raad besluit met algemene stemmen:
1. De 1e Voortgangsrapportage 2022 vast te stellen;
2. In te stemmen met de rubrieken ‘voorstel raad’ zoals bij de activiteiten met een
oranje en rode status is aangegeven;
3. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve woningbouw;
4. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het
begrotingsresultaat.

6

Z/21/381560 Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (DPRA)
In het debat gaan de fracties in op de door het college nagezonden notitie waarin de
scenario’s worden uitgediept, het oppompen van grondwater door landbouw en
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industrie en de rol van Waterschap en Provincie daarin (handhaving) en de zorgen om
de droogte.
De raad besluit met algemene stemmen:
1. Het ‘Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2023-2027 regio de Liemers’ vast te
stellen;
2. Te kiezen voor de uitvoering van maatregelen conform scenario B uit het
‘Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2023-2027 regio de Liemers’;
3. De budgetten voor maatregelen wateroverlast, droogte en hittestress jaarlijks
conform scenario B structureel op te nemen in de Meerjarenbegroting 2023-2026;
4. De financiële gevolgen van de maatregelen wateroverlast en droogte voor scenario
B te dekken in het Watertakenplan.
7

Z/21/394121 Vaststellen Bestemmingsplan Bijland
De fracties stellen nog vragen en maken nog opmerkingen over het bij elkaar brengen
van de partijen waarbij het college als mediator zou kunnen optreden, de
fietsoversteek, de vergunningverlening in relatie tot het feit dat het gebied tussen de
camping en Herwen natuurgebied/Natura 2000 gebied is en de bereikbaarheid bij
grote evenementen voor hulpverleners bij calamiteiten.
Het college gaat in op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen.
De raad besluit met algemene stemmen:
1. De zienswijzennota bestemmingsplan “Bijland” vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan “Bijland” gewijzigd vast te stellen, zowel in papieren vorm
als digitaal, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding, regels en toelichting;
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening
vast te stellen.

8

Z/22/420461 BVO DRAN, meerjarenbegroting 2023-2026, gewijzigde begroting
2022 en jaarrekening 2021
Dit onderwerp is een hamerstuk geworden.
De raad besluit met algemene stemmen:
1. Kennis te nemen van de BVO DRAN ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026 en de
gewijzigde begroting 2022
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021
3. Geen zienswijze in te dienen op de BVO DRAN ontwerp Meerjarenbegroting 20232026 en de gewijzigde begroting 2022.
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Z/22/420472 Wijzigen Delegatiebesluit gemeente Zevenaar i.v.m. Wet open
overheid (Woo)
Omdat de burgemeester portefeuillehouder is voor dit agendapunt, is mevrouw
Niebuur-Sluiter voorzitter voor dit agendapunt.
Door de fracties van WijZZ, CDA, Lijst 10, PvdA, Sociaal Zevenaar en GroenLinks is
een amendement op dit voorstel ingediend. De indieners zijn van mening dat
verzoeken die betrekking hebben op individuele raadsleden en/of commissieleden
door de raad moeten worden gezien. In het amendement wordt een 3e beslispunt
toegevoegd die bepaalt dat verzoeken die zien op individuele raadsleden en/of
commissieleden onverwijld worden doorgestuurd aan de raad.
De indieners van het amendement lichten het amendement toe.
De voorzitter wijst nog op een technische fout in het amendement. Op de tweede
pagina staat vermeld …. “Woo (Wet openbaar bestuur art. 5.4)”. Dit moet art. 5.4a
zijn.
De portefeuillehouder laat weten met de toevoeging van het amendement in te
kunnen stemmen.
In het debat gaan de fracties in op het agenderen van Woo verzoeken via de lijst
ingekomen stukken van de raadsvergadering en de wijze van bespreking van Woo
verzoeken in de commissie en het respecteren van de omgangsvormen.
Portefeuillehouder laat weten dat uit morele of politieke overwegingen altijd over
Woo verzoeken van gedachten kan worden gewisseld, maar dat staat los van het
delegatiebesluit.
De fractie van de VVD laat in een stemverklaring weten met de uitleg van de
portefeuillehouder het amendement te kunnen steunen.
Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen.
De raad besluit met algemene stemmen:
1. In te stemmen met de wijziging van het Delegatiebesluit gemeente Zevenaar 2018
door artikel 3 te wijzigen;
2. Te bepalen dat het wijzigingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na de
datum van bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 mei 2022.
3. Te bepalen dat verzoeken die zien op individuele raadsleden en/of commissieleden
onverwijld worden doorgestuurd aan de raad.
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HAMERSTUK Z/22/415695 Beleidsregel afwijken stappenplan
Paraplubestemmingsplan parkeren gemeente Zevenaar
De raad besluit met algemene stemmen de Beleidsregel afwijken stappenplan
Paraplubestemmingsplan parkeren gemeente Zevenaar vast te stellen.

11

HAMERSTUK Z/22/413250 Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Omgevingsdienst
Regio Arnhem (ODRA)
De raad besluit met algemene stemmen kennis te nemen van de jaarrekening 2021
en een zienswijze in te dienen over de begroting 2023 van de ODRA overeenkomstig
de bij het raadsvoorstel gevoegde conceptreactie.

12

HAMERSTUK Z/22/415152 RDL jaarrekening 2021 en Kaderbrief 2023
De raad besluit met algemene stemmen:
1. Geen reactie te geven op de jaarrekening 2021 van Reinigingsdienst De Liemers
2. Geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2023.

13

HAMERSTUK Z/22/417059 Jaarstukken MGR 2021, concept planvorming en
begroting 2022/2023-2026
De raad besluit met algemene stemmen:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening en jaarverslag 2021 van de Modulaire
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.
2. Kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van bijgevoegde
zienswijze op:
a. de gewijzigde begroting 2022,
b. het uitvoeringsprogramma 2023,
c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2026,
van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

14

HAMERSTUK Z/22/420508 Zienswijze op concept-regionale agenda 2023-2025 en
ontwerpbegroting 2023-2026 en jaarrekening 2021 Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen (GMR)
De raad besluit met algemene stemmen:
1. een zienswijze indienen op concept-regionale agenda 2023-2025 en de vertaling
daarvan in de ontwerpbegroting van de GMR;
2. een zienswijze indienen op de jaarrekening 2021 van de GMR;
3. de zienswijze vaststellen overeenkomstig de conceptbrief.
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HAMERSTUK Z/22/420169 Zienswijze begrotingswijziging Groene
Metropoolregio opgave Circulaire Regio / RES
De raad besluit met algemene stemmen:
1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging met een totale bijdrage aan de RES
van € 223.000 (30 cent per inwoner). Voor Zevenaar betekent dit voor 2022 een
bedrag van € 13.212.
2. De zienswijze in te dienen "We zijn akkoord met de begrotingswijziging met een
totale bijdrage aan de RES van € 223.000 (30 cent per inwoner) in 2022".

16

HAMERSTUK Z/22/418724 Zienswijze Samenwerking De Liemers (SDL)
jaarstukken 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026
De raad besluit met algemene stemmen:
1. in te stemmen met de jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling
Samenwerking de Liemers (SdL)
2. in te stemmen met de conceptbegroting 2023-2026 van de Gemeenschappelijke
Regeling Samenwerking de Liemers
3. het college te verzoeken de zienswijze van de raad over de jaarstukken 2021 en
de conceptbegroting 2023-2026 kenbaar te maken aan de SdL, conform de
conceptbrief.

17

HAMERSTUK Z/21/407568 Wijziging Gemeenschappelijke regeling
Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg (SALD)
De raad besluit met algemene stemmen het college toestemming te verlenen om de
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg te wijzigen.

18

HAMERSTUK Z/22/419743 Jaarstukken 2021 en ontwerp Meerjarenbegroting
2023-2026 Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg (SALD)
De raad besluit met algemene stemmen:
1. In te stemmen met de concept jaarstukken 2021 en hierop geen zienswijze in te
dienen.
2. In te stemmen met de concept meerjarenbegroting 2023-2026 en daarbij een
zienswijze in te dienen over de ontwikkelingen e-depot.
3. De zienswijze vast te stellen overeenkomstig de conceptbrief

19

Moties vreemd aan de orde van de dag
Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de dag ingediend.
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20

Sluiting
De voorzitter richt een woord tot het college, geeft een korte terugblik op de
afgelopen raadsperiode en dankt het college voor de samenwerking.
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 21:00 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op
6 juli 2022.

De griffier,
I.M. van Dijk

De burgemeester,
L.J.E.M. van Riswijk
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1 Concept Besluitenlijst raadsvergadering 14 juni 2022

Besluitenlijst raadsvergadering 14 juni 2022
(de beraadslagingen zijn terug te luisteren op de website van de gemeente Zevenaar op:
https://channel.royalcast.com/zevenaar/#!/gemeentezevenaar/ 20220614_1)
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Afwezigen
College

1

19:30 – 21:00 uur
Raadzaal
L.J.E.M. van Riswijk
Lokaal Belang: A.H.M. Albers (tot agendapunt 5), B.L.Y. van Die, J. Hugen,
A. Ilhan, H.F.G.M. Staring, G.A. Stokman, E. Vernes (v.a. agendapunt 7);
WijZZ: N. van Dellen, T.J.E.M. Riswick-Keultjes, J.W.H. Winters; CDA: J. de
Nooij, W.J.M. van Dinther, F.B.M. Evers, G.T.H.J. Ariessen; PvdA: M.B.M.
Jansen, N. Niebuur-Sluiter, M.R.A. Lap; VVD: P.A.T. de Winkel, J.M.
Koenen; D66: R.T. Draisma, P.W.M. Pollmann; GroenLinks: B.M. Kagei (tot
agendapunt 5), M. van Aken, K. Godschalk (v.a. agendapunt 7); SP: L. van
der Velden; Sociaal Zevenaar: H.L.M. Meijer: Lijst 10: M.H.A.G. Witjes
A.Y. van Loon (WijZZ)
m.i.v. agendapunt 5: A.H.M. Albers, S.H. Bijl, A.M. Boone, A.H. van Orden,
B.M. Kagei

Opening
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en met name mw. Kallen, de
formateur.
Bericht van afwezigheid ontvangen van mw. Van Loon (WijZZ)

2

Vaststellen agenda
De agenda wordt, na de wijziging die eerder op de dag is aangebracht
ongewijzigd vastgesteld.

3

Presentatie coalitieakkoord
Dhr. Staring (Lokaal Belang) spreekt zijn dank uit aan iedereen die
meegewerkt heeft aan het tot stand komen van het coalitieakkoord. Het
coalitieakkoord wordt aangeboden aan de voorzitter van de raad.
Mv. Niebuur-Sluiter (PvdA) geeft een korte toelichting bij het coalitieakkoord.
Het woord is vervolgens aan de fractievoorzitters van de oppositiepartijen voor
het geven van een korte reactie op het coalitieakkoord.
Het woord is gevoerd door:

-

Dhr. Witjes / Lijst10
Dhr. Meijer / Sociaal Zevenaar
Mw. Van der Velden / SP
Dhr. Van Dellen / WijZZ
Pagina 1

4

5

7

6

8

Mw. De Nooij / CDA

Instellen Commissie Geloofsbrieven voor benoeming wethouders en
raadsleden
De raadsleden Van der Velden, Witjes en Pollmann worden gekozen als lid van
de commissie Geloofsbrieven.
Benoeming wethouders
De voorzitter van commissie geloofsbrieven, mw. Van der Velden, verwoord
het advies van de commissie aan de raad tot benoeming van de wethouders
over te gaan. Met daarbij de aantekening dat wethouder Boone niet in de
gemeente Zevenaar woonachtig is.
Over de benoeming van de wethouders wordt schriftelijk gestemd.
De stemuitslag:
- wethouder Albers 17 stemmen voor en 9 stemmen tegen
- wethouder Bijl 21 stemmen voor en 5 stemmen tegen
- wethouder Boone 23 stemmen voor en 3 stemmen tegen
- wethouder Van Orden 25 stemmen voor en 1 stem tegen
- wethouder Kagei 26 stemmen voor
Alle 5 de wethouders kunnen worden benoemd en leggen de eed/belofte af.
Benoeming raadsleden
De voorzitter van commissie geloofsbrieven, mw. Van der Velden, verwoord
het advies van de commissie aan de raad te besluiten tot toelating tot de raad
van de heren Vernes en Godschalk over te gaan.
De raad besluit hiertoe waarop beiden de belofte afleggen.
Ontheffing verhuisplicht wethouder Boone
Bij dit raadsvoorstel is een amendement ingediend door dhr. Witjes (Lijst 10)
en mw. Van der Velden (SP). Na de bespreking van dit amendement wordt
hierover gestemd. Het amendement wordt verworpen met 3 stemmen voor en
23 stemmen tegen.
Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen met 23
stemmen voor en 3 stemmen tegen.
Sluiting
De voorzitter de vergadering

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 6 juli 2022.

De griffier,
I.M. van Dijk

De burgemeester,
L.J.E.M. van Riswijk
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5 Z/22/425499 Raadsvoorstel en -besluit benoeming leden in de klankbordgroep Reinigingsdienst De Liemers
1 RV Benoeming leden klankbordgroep Reinigingsdienst De Liemers.docx

Raadsvoorstel
Onderwerp
(RDL)
Zaaknummer
Documentnummer
Portefeuillehouder
Portefeuille
Behandelend ambtenaar/afdeling
Telefoon
E-mail

Benoeming leden in klankbordgroep Reinigingsdienst De Liemers
Z/22/425499
INT/22/1106793
B. Kagei
Roelien Heemsbergen
0316-595382
griffie@zevenaar.nl

1. Samenvatting
Volgens artikel 8 van de Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst De Liemers vaardigt per
deelnemende gemeente de gemeenteraad drie raadsleden af naar de klankbordgroep Reinigingsdienst De
Liemers. Aan de in de gemeenteraad zitting hebbende partijen is verzocht kandidaten voor de
klankbordgroep Reinigingsdienst De Liemers voor te dragen. Voorgedragen zijn:
• Dhr. E. Vernes
• Dhr. H.L.M. Meijer
• Dhr. K. Godschalk
• Dhr. J.W.H. Winters
2. Raadsvoorstel
Drie raadsleden als lid namens de gemeenteraad Zevenaar afvaardigen naar de klankbordgroep
Reinigingsdienst De Liemers.
3. Waarom naar de raad
In artikel 8 van Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst De Liemers staat dat iedere deelnemende
gemeente drie raadsleden mag afvaardigen naar de klankbordgroep Reinigingsdienst De Liemers.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
Na het aannemen van dit voorstel is voorzien in de vertegenwoordiging van de gemeenteraad Zevenaar in
de klankbordgroep Reinigingsdienst De Liemers.
5. Argumenten en alternatieven
Argumenten
n.v.t.
Alternatieven
n.v.t.
6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
n.v.t.

7. Klimaat en duurzaamheid
n.v.t.
8. Communicatie
n.v.t.
9. Kosten, baten en dekking
n.v.t.
10. Bijlagen
-

Burgemeester en wethouders van Zevenaar
De Griffier
I.M. van Dijk

zaaknummer Z/22/425499

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk
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Raadsbesluit
Onderwerp
Zaaknummer
Documentnummer

Benoeming leden in klankbordgroep Reinigingsdienst De Liemers (RDL)
Z/22/425499
INT/22/1106793

De raad van de gemeente Zevenaar;
gelezen het voorstel van de griffier en de burgemeester:
Gelet op artikel 8 van de Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst De Liemers benoemd de
gemeenteraad drie van haar leden tot vertegenwoordiger van de gemeenteraad in de klankbordgroep
Reinigingsdienst De Liemers.
besluit:
1. De drie voorgedragen raadsleden die, zoals weergegeven in de bekendmaking uitslag stemming
vertegenwoordiging in de klankbordgroep Reinigingsdienst De Liemers, de meeste stemmen hebben
verkregen te benoemen tot vertegenwoordigers in de klankbordgroep Reinigingsdienst De Liemers
namens de gemeenteraad Zevenaar.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 6 juli 2022.
De griffier
I.M. van Dijk

zaaknummer Z/22/425499

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk
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6 Z/22/425500 Raadsvoorstel - en besluit benoemen plaatsvervangende leden in de Regionale Agendacommissie Groene Metropoolregio regio Arnhem Nijmegen en de Euregioraad
1 RV Benoeming plaatsvervangende leden in de Regionale Agendacommissie Groene Metropoolregio regio Arnhem Nijmegen en de Euregioraad.docx

Raadsvoorstel
Onderwerp

Benoeming plaatsvervangende leden in Regionale
Agendacommissie Groene Metropoolregio regio Arnhem Nijmegen
en Euregioraad
Z/22/425500
INT/22/1106818
L.J.E.M. van Riswijk

Zaaknummer
Documentnummer
Portefeuillehouder
Portefeuille
Behandelend ambtenaar/afdeling Roelien Heemsbergen, griffie
Telefoon
0316-595382
E-mail
griffie@zevenaar.nl

1. Samenvatting
De gemeenteraad is voor een aantal (verbonden) partijen, waaronder ook de agendacommissie van de
Groene Metropool Regio Arnhem Nijmegen, bevoegd om raadsleden aan te wijzen als
vertegenwoordigers. Iedere gemeenteraad benoemt ook één raadslid tot plaatsvervangend lid. In de
raadsvergadering van 11 mei 2022 zijn door de raad twee vertegenwoordigers benoemd. Bij gebrek aan
kandidaten is er in deze vergadering geen plaatsvervangend lid benoemd. Aan de in de gemeenteraad
zitting hebbende partijen is nogmaals verzocht kandidaten voor benoeming tot plaatsvervangend lid in de
Regionale Agendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen voor te dragen. Voorgedragen is:
- Dhr. K. Godschalk
In de raadsvergadering van 11 mei 2022 is dhr. A.H.M. Albers benoemd als plaatsvervangend
lid/vertegenwoordiger namens de gemeenteraad Zevenaar in de Euregioraad. Door de benoeming van de
dhr. Albers als wethouder voor de gemeente Zevenaar is er een vacature ontstaan voor één van de
plaatsvervangende leden/vertegenwoordigers vanuit de raad. Er mogen voor de Euregio twee
plaatsvervangende leden worden benoemd. Aan de in de gemeenteraad zitting hebbende partijen is
verzocht kandidaten voor benoeming tot plaatsvervangend lid in de Euregioraad voor te dragen.
Voorgedragen is:
- Dhr. E. Vernes
2. Raadsvoorstel
De raad wordt voorgesteld:
1. Dhr. K. Godschalk te benoemen tot plaatsvervangend lid namens de gemeenteraad Zevenaar in de
Regionale Agendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.
2. Dhr. E. Vernes te benoemen tot plaatsvervangend lid namens de gemeenteraad Zevenaar in de
Euregioraad.
3. Waarom naar de raad
In artikel 3, lid 1 van het Reglement van orde regioagendacommissie Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen en op in Artikel 7 van de statuten van de Euregio Rijn-Waal is bepaald dat de benoeming van
leden en plaatsvervangende leden een bevoegdheid is van de gemeenteraad van de deelnemende
gemeenten.

4. Doelstelling en beoogd resultaat
Met de benoeming van deze twee plaatsvervangende leden is voorzien in een volledige
vertegenwoordiging van de gemeenteraad Zevenaar in de Regionale Agendacommissie Groene
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en in de Euregioraad.
5. Argumenten en alternatieven
Argumenten
n.v.t.
Alternatieven
n.v.t.
6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
n.v.t.
7. Klimaat en duurzaamheid
n.v.t.
8. Communicatie
n.v.t.
9. Kosten, baten en dekking
n.v.t.
10. Bijlagen
--

De griffier,
I.M. van Dijk

zaaknummer Z/22/425500

de burgemeester,
L.J.E.M. van Riswijk
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Raadsbesluit
Onderwerp
Zaaknummer
Documentnummer

Benoeming plaatsvervangende leden
Z/22/425500
INT/22/1106818

De raad van de gemeente Zevenaar;
overwegende dat ;
gelezen het voorstel van de griffie en de burgemeester van Zevenaar:
Gelet op artikel 3, lid 1 van het Reglement van orde regioagendacommissie Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen
En
Gelet op artikel 7 van de statuten van de Euregio Rijn-Waal .
besluit:
1. Dhr. K. Godschalk te benoemen tot plaatsvervangend lid namens de gemeenteraad Zevenaar in de
Regionale Agendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
2. Dhr. E. Vernes te benoemen tot plaatsvervangend lid namens de gemeenteraad Zevenaar in de
Euregioraad.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 6 juli 2022.
De griffier
I.M. van Dijk

zaaknummer Z/22/425500

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk
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1 1077351 Raadsvoorstel en raadsbesluit Regiovisie samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen

Raadsvoorstel
Onderwerp
Beschermd Wonen
Zaaknummer
Documentnummer
Portefeuillehouder
Portefeuille
Behandelend ambtenaar/afdeling
Telefoon
E-mail

Regiovisie samenwerken en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en
Z/22/411961
INT/22/1077351
Onbekend
Jeugd en Wmo
Jennifer Hartogensis Maatschappelijke Ontwikkeling
J.hartogensis@zevenaar.nl

1. Samenvatting
Vanuit de regio Centraal Gelderland is de regiovisie Samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo
en Beschermd Wonen opgesteld, naar aanleiding van de Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd en
Beschermd Wonen van de VNG. Deze Normen voor Opdrachtgeverschap zijn opgesteld, zodat gemeenten
beter uitvoering kunnen geven aan de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (waar
Beschermd Wonen onderdeel van uitmaakt). De regiovisie moet ter vaststelling aan de gemeenteraad
worden voorgelegd.
2. Raadsvoorstel
1) De regiovisie samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen vast te
stellen.
2) De bijgevoegde brief aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling vast te stellen.
3. Waarom naar de raad
De voorliggende visie op onze regionale samenwerking is voortgekomen uit zowel onze lokale Beleidsvisie
Sociaal Domein 2020 – 2023 (januari 2020, Z/19/345901) als de door de VNG opgestelde Norm Voor
Opdrachtgeverschap Jeugd (NvO) en Norm voor Opdrachtgeverschap Beschermd Wonen (juni 2020).
In onze lokale beleidsvisie streven wij regionale samenwerking na, omdat we niet alle
verantwoordelijkheden van het Sociaal Domein alleen kunnen organiseren. In de NvO’s van de VNG is
onder andere afgesproken dat alle gemeenten de regionale samenwerking op het gebied van Jeugd en
Beschermd Wonen vastleggen in een regionale visie en daarmee ook duidelijk maken hoe zij
samenwerken en invulling geven aan het opdrachtgeverschap.
Voor de regio Centraal Gelderland heeft dit geresulteerd in een weergave van onze regionale
samenwerking, zoals wij daaraan hebben gebouwd vanaf 2013 (vaststelling regionale visie op het Sociaal
Domein). Daarmee biedt dit document een helder beeld op het ‘wat’ en het ‘hoe’ van onze regionale
samenwerking, gericht op het gezamenlijk zo efficiënt mogelijk inzetten van beschikbare tijd en middelen.
In deze regiovisie Samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen worden
nieuwe afspraken over regionale samenwerking, opdrachtgeverschap en een goed functionerend
zorglandschap gemaakt ten aanzien van jeugdhulpverlening en Beschermd Wonen. In het geval van
jeugdhulpverlening gaat het ook om bovenregionale afspraken. Afspraken hierover vastleggen is een
bevoegdheid van de raad.
Wij stemmen op alle fronten regionaal af hoe wij opereren, zonder afbreuk te doen aan onze lokale
richtinggevende principes voor transformatie en uitvoering binnen het sociaal domein.

Met betrekking tot Jeugd en Beschermd Wonen zijn beide Normen voor opdrachtgeverschap een
bekrachtiging van de al bestaande regionale samenwerking, zoals we die al hebben ingericht via de
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling. Voor het onderwerp jeugd heeft deze NvO en regiovisie geen
juridische of financiële consequenties. Voor Beschermd Wonen is de regionale samenwerking met
betrekking tot de regionale inkoop al ingericht in de MGR. Maar de financiën en de uitvoeringsorganisatie
zijn nog niet definitief belegd. Daar zal in de toekomst nog nadere besluitvorming over plaatsvinden.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
De Regiovisie op samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo, Beschermd Wonen in Centraal
Gelderland is opgesteld om te laten zien op welke manier de samenwerking verloopt tussen de gemeenten
en met diverse maatschappelijke organisaties en welke inhoudelijke ontwikkelingen wij wensen. Hiermee
geven we vorm aan de Norm voor Opdrachtgeverschap (voor Jeugd en Beschermd Wonen), die in juni
2020 in VNG-verband is aangenomen. Hiermee ondersteunen we de inwoners van Zevenaar die deze
vormen van zorg nodig hebben.
5. Argumenten en alternatieven
Argumenten
1.1 Het vaststellen van een Regiovisie op samenwerking en opdrachtgeverschap is een uitwerking van de
lokale Beleidsvisie Sociaal Domein 2020 – 2023 (januari 2020) en het lokale Beleidsplan Jeugdwet, Wet
Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en Participatiewet 2020 – 2023 (januari 2020). Wij kunnen onze
lokale doelen alleen verwezenlijken met regionale samenwerking.
1.2 Het vaststellen van een Regiovisie op samenwerking en opdrachtgeverschap is opgenomen in de NvO’s
Jeugd en Beschermd Wonen, zoals die zijn aangenomen door de VNG.
1.3 Wanneer de gemeente Zevenaar deze visie vaststelt, kan de gemeente in regionaal verband
meebeslissen over de benodigde zorg, de inkoop daarvan en de ontwikkeling van de zorg. De organisatie
van dit overleg is ook vastgelegd in de regiovisie.
Binnen het domein jeugd worden ook afspraken gemaakt over bovenregionale zorg en landelijke zorg.
Deze (hoog)specialistische voorzieningen worden wel ingebed in de regionale inkoop.
Binnen het domein Beschermd Wonen worden ook afspraken gemaakt over de decentralisatie van de
middelen voor Beschermd Wonen van de (voormalige) centrumgemeenten naar de regiogemeenten.
2.1 Met de brief een signaal afgeven over de financiële samenwerking.
De gemeente Zevenaar wil een signaal afgeven over evenwichtige financiële verantwoordelijkheid bij de
samenwerking. Er is soms discussie over het volledig inleggen van de gemeentelijke middelen die voor het
betreffende werkveld beschikbaar zijn (de doeluitkering). Dit baart ons zorgen, omdat discussies over een
volwaardige inleg van financiële middelen een slagvaardige samenwerking op dossiers in de weg kan
staan. De energie gaat dan naar de discussie, in plaats van de inhoudelijke transformatie.
Alternatieven
Regionale samenwerking binnen het sociaal domein wordt belangrijker. Het Rijk vraagt gemeenten dan
ook steeds meer om zich goed regionaal en bovenregionaal te organiseren. Zo werd voor de Jeugdzorg in
het najaar 2021 een landelijke Hervormingsagenda opgesteld, waarin minimale eisen worden gesteld aan
de regionale samenwerking. Met het nu voorliggend voorstel voldoen wij als regio hieraan. Binnen deze
context kunnen wij u geen redelijk alternatief bieden.

zaaknummer Z/22/411961

pagina 2 van 4

Wanneer deze regiovisie niet wordt vastgesteld en de gemeente Zevenaar zich niet committeert aan de
regionale afspraken, maakt de gemeente Zevenaar nog wel deel uit van de Modulaire
Gemeenschappelijke Regeling. Maar de samenwerking met de gemeenten en zorgverleners over
inhoudelijke ontwikkeling rondom de zorg wordt dan wel moeilijker.
6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
De samenwerking en realisatie strekt van lokaal met onze inwoners tot en met de bovenregionale
afstemming op bestuurlijk niveau. Wij stemmen op alle fronten regionaal af over hoe wij opereren, zonder
afbreuk te doen aan onze lokale richtinggevende principes voor transformatie en uitvoering binnen het
sociaal domein.
Wat op ons afkomt op het gebied van Beschermd Wonen en op het gebied van Jeugd (verbeteragenda
jeugdbescherming en het programma Kind en Gezinsbescherming) binnen strakke financiële kaders zal
nog de nodige sturingskunst van alle gemeenten op zich en in samenhang vragen. Daarom stemmen we
voortdurend af, zodat samenwerken geen moeten is maar een willen, omdat het leidt tot behoud van het
goede en verbetering voor onze inwoners.
7. Klimaat en duurzaamheid
Niet van toepassing
8. Communicatie
De regionale visie op samenwerking en verbinding wordt conform digitaal toegankelijk gemaakt voor alle
belanghebbenden.
Na vaststelling door uw raad, zal de brief verzonden worden aan de Modulaire Gemeenschappelijke
Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.
Na vaststelling door uw raad, zal de regiovisie ter informatie worden toegestuurd aan de Participatieraad.
9. Kosten, baten en dekking
De lokale en regionale budgettaire kaders zijn leidend voor onze beleidsontwikkeling en regionale
samenwerking. Wij zetten in de regionale samenwerking in op financiële transparantie.
10. Bijlagen
De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:
Volgorde
1.

Documentnummer
1076402

2.

1093166

Naam
Samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en Beschermd
Wonen
Brief aan de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland

Burgemeester en wethouders van Zevenaar
De secretaris
Danielle Jansen

zaaknummer Z/22/411961

De burgemeester
Lucien van Riswijk
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Raadsbesluit
Onderwerp
Beschermd Wonen
Zaaknummer
Documentnummer

Regiovisie samenwerken en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en
Z/22/411961
INT/22/1077351

De raad van de gemeente Zevenaar;
overwegende dat ;
het vaststellen van de regiovisie samenwerken en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen
van belang is voor de samenwerking binnen de regio Centraal Gelderland.
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:
24 mei 2022
Gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, artikel 2.1.1 en 2.6.1. 1e lid van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning 2015, artikel 2.1 en 2.8 van de Jeugdwet, de Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd en de
Norm voor Opdrachtgeverschap Beschermd Wonen
besluit:
1. De regio visie Samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, WMO, Beschermd Wonen Regio Centraal
Gelderland vast te stellen.
2. De bijgevoegde brief aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 6 juli 2022
De griffier
I.M. van Dijk

zaaknummer Z/22/411961

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk
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1 1076402 Bijlage 1 Samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen

1 1093166 Bijlage 2 Brief aan de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland

MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland
De heer J. Goossen
Dorpsplein 1
6931 CZ WESTERVOORT

datum
zaaknummer
onderwerp
contactpersoon

21 september 2022
Z/22/411961
Samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen
Jennifer Hartogensis

Geachte heer leden van het dagelijks bestuur van de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland,
Op 6 juli 2022 heeft de gemeenteraad van de gemeente Zevenaar de regiovisie samenwerking en
opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen vastgesteld.
De gemeente Zevenaar onderschrijft het belang van regionale samenwerking en het beschrijven van de
gewenste ontwikkelingen daarin. We vinden het belangrijk om transparant te laten zien hoe de
samenwerking en het opdrachtgeverschap voor Jeugd, Wmo, Beschermd Wonen in Centraal Gelderland is
georganiseerd en hoe de samenwerking verloopt tussen de gemeenten en de maatschappelijke
organisaties. De samenwerking moet ertoe leiden dat de inwoners van Zevenaar de zorg en ondersteuning
krijgen die ze nodig hebben.
We vinden het wel belangrijk om een signaal af te geven over een evenwichtige financiële
verantwoordelijkheid bij de samenwerking. We ervaren dat er in een dossier zoals Beschermd Wonen /
Beschermd Thuis discussie is over het volledig inleggen van de gemeentelijke middelen die voor het
betreffende werkveld beschikbaar zijn (de doeluitkering). Ook op andere werkvelden ervaren we
dergelijke discussies.
We maken ons hier zorgen over omdat discussies over een volwaardige inleg van financiële middelen een
slagvaardige samenwerking op dossiers in de weg kan staan. We verzoeken u daarom bij regionale
samenwerking expliciet te sturen dat alle gemeenten de doeluitkering beschikbaar stellen bij regionale
samenwerking. Op een manier dat bij samenwerking tussen alle gemeenten transparant is hoe elke
gemeente in een dossier omgaat met de inkomsten die men ontvangt in relatie tot de uitgaven die de
gezamenlijke gemeenten in de regio doen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 21 september 2022
De griffier

De voorzitter

I. M. van Dijk

L.J.E.M. van Riswijk

zaaknummer Z/22/411961
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Raadsvoorstel
Onderwerp
Zaaknummer
Documentnummer
Portefeuillehouder
Portefeuille
Behandelend ambtenaar/afdeling
Telefoon
E-mail

Concept begroting RDL 2023
Z/22/420369
INT/22/1096552
C.Koers-de Graaf
Duurzaamheid
Marcel Krosenbrink
0316-595136
M.Krosenbrink@zevenaar.nl

1. Samenvatting
Reinigingsdienst De Liemers (RDL) heeft de begroting 2023-2026 in concept gereed. De gemeenteraad
heeft volgens de Wet gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid over de begroting een zienswijze in te
dienen. Het college adviseert om nu geen zienswijze in te dienen.
2. Raadsvoorstel
Wij stellen u voor om:
1. Geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2023 van Reinigingsdienst De Liemers
3. Waarom naar de raad
Volgens artikel 14.1 van Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst De Liemers stuurt RDL acht
weken voor vaststelling een conceptbegroting naar de raad, waarbij de raad het recht heeft een zienswijze
in te dienen. Eerder heeft RDL al een Kaderbrief naar de raad gestuurd, waarin zij de voornemens voor
deze begroting heeft toegelicht. Het bestuur van RDL stelt in juli de begroting (en de jaarrekening)
definitief vast.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
De raad de gelegenheid geven te geven het (financiële) beleid van de RDL tegen het licht te houden en te
bezien op de gevolgen voor Zevenaar.
5. Argumenten en alternatieven
Argumenten
1.RDL heeft in de begroting de ontwikkelingen uit de Kaderbrief verwerkt
In de Kaderbrief heeft RDL ontwikkelingen aangekondigd die zij in de begroting heeft verwerkt.
Die ontwikkelingen roepen geen vragen op.
2.De toegenomen kosten zijn te verklaren
De toegenomen bijdrage voor Zevenaar (€ 100.450,-) in vergelijking met de begroting 2022 komt deels
door nieuwe taken, zoals de extra inzet voor het beheer van de te plaatsen ondergrondse containers, maar
vooral door toegenomen kosten voor brandstof en personele lasten (loonstijging).

3.De financiële gevolgen van het nieuwe aanbiedstation op 7Poort zijn in de begroting verwerkt
De bouw van het nieuwe aanbiedstation op 7Poort is in de begroting verwerkt. De kapitaallasten van deze
bouw worden gedekt door de poorttarieven. De bouw van het aanbiedstation brengt als gevolg daarvan
geen extra lasten voor de gemeente met zich mee.
Alternatieven
Bij de begroting 2021 is afgesproken dat de bijdrage van Zevenaar niet zou stijgen tenzij er sprake was van
nieuwe taken. Nu is de stijging slechts gedeeltelijk het gevolg van nieuwe taken. De stijging van
brandstofprijzen waar RDL in de begroting rekening mee moet houden, is echter te beschouwen als een
autonome ontwikkeling die RDL niet aangerekend kan worden. Evenals de te verwachten meer dan
gemiddelde loonstijging over 2022 en 2023.
6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
n.v.t.
7. Klimaat en duurzaamheid
Het afvalbeleid is een taak van de gemeente. RDL is in eerste instantie een uitvoerend bedrijf. Bij die
uitvoering krijgt duurzaamheid steeds meer aandacht. Bij het nieuwe aanbiedstation zijn bijvoorbeeld
diverse duurzame oplossingen toegepast.
8. Communicatie
Communicatie over dit besluit vindt langs reguliere weg plaats. Zodra de gemeenteraad een besluit heeft
genomen over dit voorstel, informeert de gemeente RDL daarover.
9. Kosten, baten en dekking
De begroting van RDL verwerkt de gemeente Zevenaar in haar eigen begroting. De dekking komt uit de
afvalstoffenheffing. De gemeenteraad stelt de hoogte daarvan vast in december 2022.
10. Bijlagen
De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:
Volgorde
1.

Documentnummer
1096556

Naam
Begroting 2023-2026 RDL

Burgemeester en wethouders van Zevenaar
De secretaris
Danielle Jansen

zaaknummer Z/21/386116

De burgemeester
Lucien van Riswijk
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Raadsbesluit
Onderwerp
Zaaknummer
Documentnummer

Begroting 2023-2026 RDL
Z/22/420369
INT/1096552

De raad van de gemeente Zevenaar;
overwegende dat ;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:
Gelet op artikel 110 van de Gemeentewet en artikel 14.1 van Gemeenschappelijke Regeling
Reinigingsdienst De Liemers.
besluit:
1. Geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2023 van Reinigingsdienst De Liemers
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 6 juli 2022 .
De griffier
I.M. van Dijk

zaaknummer Z/21/386116

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk
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4

ALGEMEEN
INLEIDING
Voor u ligt de meerjarenbegroting 2023-2026 van Reinigingsdienst De Liemers. Deze begroting
voldoet aan de nieuwe regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze regels
zijn vanaf 2018 ook van toepassing op gemeenschappelijke regelingen.

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2023
In de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.
Inflatie
Prijsstijging
De nu voorliggende begroting is gebaseerd op de jaarrekening 2021 en vermeerderd met
prijsstijgingen voor zover die bekend zijn of te verwachten zijn. Bij brandstof wordt bijvoorbeeld
in vergelijking met de begroting 2022 uitgegaan van een prijsstijging van bijna 44%. Dat leidt tot
circa € 114.000,- aan meerkosten.
Lonen
De lonen in de begroting zijn gebaseerd op de jaarrekening 2021 vermeerderd met 4,8%
loonstijging voor 2022 en 3,3% loonstijging voor 2023 . Dit is fors meer dan de afgelopen jaren
gebruikelijk was.
Rente
Het nieuwe aanbiedstation zorgt voor hogere kapitaallasten. Door het afsluiten van een
langlopende lening voor 0,915% zij de rentelasten echter relatief gedaald. De totale rente
bedraagt € 50.666. Deze rente wordt toegerekend aan de verwachte boekwaarde van de
investeringen per 1 januari 2023.

PROCEDURE BEGROTING
De begroting 2023 wordt op 9 mei 2022 in concept vastgesteld door het bestuur. Op 14 juli 2022
wordt de meerjarenbegroting 2023-2026 definitief vastgesteld door het bestuur.

5

BELEIDSBEGROTING
PROGRAMMA AFVAL
Wat willen we bereiken?
RDL voert in opdracht van de gemeenten Montferland en Zevenaar taken uit op het gebied van
afvalinzameling en de exploitatie van aanbiedstations. De uitvoering van deze taken moet voor
de gemeenten een bijdrage leveren aan de vermindering van de hoeveelheid restafval, zodat de
gemeenten kunnen voldoen aan de VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof). De
inzameling van afval levert een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de
gemeenten Montferland en Zevenaar.
Beleidskaders
•
•
•
•

Wet milieubeheer
Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP)
VANG (Van Afval Naar Grondstoffen)
Ketenovereenkomst verpakkingen 2020-2029

Beleidsindicatoren (verplicht)
Volgens het BBV worden onderstaande beleidsindicatoren verplicht opgenomen in de begroting.
Omvang huishoudelijk restafval (kilo's per inwoner per jaar)
Montferland
Zevenaar

2022
90
90

2023
90
90

RDL wil met haar werk een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de gemeente Montferland
en Zevenaar om de hoeveelheid restafval te verminderen. RDL kan die bijdrage leveren door de
hoeveelheid restafval op het aanbiedstation zo veel mogelijk te verminderen. Door de
mogelijkheden van gescheiden inzameling te verbeteren en het brengen van huishoudelijk
restafval te ontmoedigen zal het nieuwe aanbiedstation hier zeker een bijdrage aan leveren.
Beleidsindicatoren (eigen)
Aanbiedstation
‘s-Heerenberg
Lobith
Zevenaar

Indicator
% gescheiden inzameling afval
% gescheiden inzameling afval
% gescheiden inzameling afval

Alle aanbiedstations

Restafval per inwoner (in kg)

‘s-Heerenberg
Lobith
Zevenaar

Hoeveelheid gebracht afval (in ton)
Hoeveelheid gebracht afval (in ton)
Hoeveelheid gebracht afval (in ton)
6

2022
86%
89%
87%

2023
90%
100%
88%

34

23

4.288
2.597
14.812

3.458
947
12.822

Wat gaan we daarvoor doen?
Afval
Inzamelen van restafval, gft, PMD en papier volgens met de gemeenten afgesproken frequentie.
inzamelen van grof afval en grof tuinafval op afroep. Beheer van drie aanbiedstations.
Afhandelen van vragen, klachten en meldingen van inwoners over de afvalinzameling. Het
beheren van toegangspassen voor de aanbiedstations en voor de ondergrondse containers in
Zevenaar.
Straatreiniging
Straatvegen op basis van met de gemeenten afgesproken frequenties en/ of schoonheidsgraad.
Wat gaat dat kosten?
Jaarrek
2021
Programma afval
Lasten
Inzameling huishoudelijk afval
Inzameling GFT
Inzameling PMD
Grof huishoudelijk- en tuinafval
Papierinzameling
Straat- en marktvegen
Aanbiedstation 's-Heerenberg
Aanbiedstation Lobith
Aanbiedstation Zevenaar
Aanbiedstation 7 poort
Incidentele werkzaamheden
Compensabele BTW
Totaal lasten programma afval
Baten
Grof huishoudelijk- en tuinafval
Aanbiedstation 's-Heerenberg opbr.
afval
Aanbiedstation Lobith opbr. afval
Aanbiedstation Zevenaar opbr. afval
Compensabele BTW
Exploitatiebijdrage Montferland
Exploitatiebijdrage Zevenaar
Totaal baten programma afval

Begroot
2022

Begroot
2023

begroot
2024

begroot
2025

begroot
2026

445.234
478.562
497.078
497.078
497.078
497.078
638.000
647.287
698.515
698.515
698.515
698.515
355.289
372.823
404.858
404.858
404.858
404.858
5.343
9.678
8.641
8.641
8.641
8.641
314.533
326.975
358.703
358.703
358.703
358.703
386.916
398.312
435.884
435.884
435.884
435.884
308.297
415.625
370.045
370.045
370.045
370.045
237.199
250.141
128.137
128.137
128.137
128.137
1.096.269 1.382.264
0
0
0
0
38.326 1.406.720 1.406.720 1.406.720 1.406.720
72.226
105.047
154.715
154.715
154.715
154.715
834.344 890.582 1.034.613 1.034.613 1.034.613 1.034.613
4.693.652 5.315.621 5.497.909 5.497.909 5.497.909 5.497.909

5.760

7.525

3.800

3.800

3.800

3.800

220.551
97.057
686.161

284.063
127.828
859.680

239.792
23.920
1.071.765

239.792
23.920
1.071.765

239.792
23.920
1.071.765

239.792
23.920
1.071.765

834.655 890.582 1.034.613 1.034.613 1.034.613 1.034.613
1.225.006 1.335.927 1.311.588 1.311.588 1.311.588 1.311.588
1.624.463 1.810.015 1.812.431 1.812.431 1.812.431 1.812.431
4.693.652 5.315.621 5.497.909 5.497.909 5.497.909 5.497.909

Saldo

0
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0

0

0

0

0

Toelichting
Algemeen
De bijdrage voor de gemeente Montferland is netto (exclusief btw-component) € 42.001,- hoger
dan in 2022. De bijdrage van de gemeente Zevenaar is netto € 100.450,- hoger. De extra kosten
worden gedeeltelijk veroorzaakt door nieuwe werkzaamheden (vooral in Zevenaar ten behoeve
van onder andere ondergrondse containers) en door uitbreiding van het aantal woningen (wat
meer in Zevenaar dan in Montferland). Daarnaast zijn de lonen sneller gestegen dan de laatste
jaren en zijn de kosten voor brandstof (€ 114.000,- vergeleken met begroting 2022) zelfs
geëxplodeerd. Zonder die laatste factoren was de begroting 2023 vergelijkbaar geweest met de
begroting 2022, ondanks de kosten voor de komst van het nieuwe aanbiedstation.
Inzameling huishoudelijk afval, GFT en PMD
Vanwege nieuwbouw in zowel Montferland als Zevenaar houdt RDL rekening met een
uitbreiding van het aantal inzameluren. Dit geldt ook voor de papierinzameling.
Grof huishoudelijk- en tuinafval
Het inzamelen van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval gebeurt op afroep in Montferland en
Zevenaar. Het tarief voor het ophalen van grof huishoudelijk afval bedraagt € 45,- per m3 en het
tarief voor het ophalen van grof tuinafval bedraagt € 30,- per m3. Beiden met een minimum van
€ 45,- respectievelijk € 30,-. In Zevenaar maakt de inzameling van kerstbomen onderdeel uit van
dit product.
Papierinzameling
De kosten van papierinzamelingen bevatten ook inhuur van derden. De extra kosten voor het
inhuren van derden voor de papierinzameling worden bij het bepalen van de bijdrage per
gemeente verdeeld over alle tractie-uren van dit product. Het tractietarief voor papier komt op
gemiddeld € 51,80.
Straat- en marktvegen
In Montferland verricht RDL het straatvegen als onderdeel van het totaalonderhoud van de
buitenruimte, dat onder andere ook borstelen en maaien bevat. Die laatste taken worden in
opdracht van de gemeente Montferland door een aannemer verricht. Voor de gemeente
Zevenaar geldt diezelfde werkwijze voor het Gelders Eiland.
Aanbiedstations
De kosten worden na aftrek opbrengst particulieren verdeeld naar rato van het aantal
aansluitingen. Dit geldt voor alle aanbiedstations. Montferland heeft 16.056 aansluitingen en
Zevenaar 20.562.
In de nu voorliggende begroting zijn de consequenties van het nieuwe aanbiedstation op 7Poort
en de aanpassing van het aanbiedstation in ’s-Heerenberg verwerkt. Op deze aanbiedstations
worden de betaalde stromen gewogen en niet meer op basis van volume afgerekend. Op het
aanbiedstation in Lobith worden alleen gratis stromen ingenomen. Voor alle aanbiedstations is
een pasje nodig om toegang te krijgen.
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Door het gekozen tarief (11 cent per kilogram) blijft de totale stijging van de bijdrage van de
gemeenten binnen de perken. De oorzaak van de extra kosten voor de gemeente ligt ook niet bij
de aanbiedstations.
Incidentele werkzaamheden
Deze werkzaamheden betreffen het incidenteel inzamelen/verwijderen van illegaal gestort afval
in Zevenaar, het incidenteel ophalen van restanten van rommelmarkten, het beschikbaar stellen
en ledigen van containers bij festiviteiten in Zevenaar en het uitzetten van containers en
gladheidsbestrijding in Zevenaar.
Nieuw zijn de werkzaamheden voor het beheer van ondergrondse containers in Zevenaar en voor
het beheren en uitgeven van de passen waarmee inwoners toegang krijgen tot de
aanbiedstations.
Aantal uren
Het aantal uren is, behalve voor nieuwe werkzaamheden, gebaseerd op het werkelijke aantal
uren in 2021 en de begroting van 2022.
Het totaal aantal uren (59.975) ligt 265 uur boven de begroting van 2022 en 3.356 boven het
werkelijke aantal uren van 2021. Het belangrijkste verschil met het werkelijk gemaakte aantal
uren 2021 ligt met 1450 uur bij de incidentele werkzaamheden. Daarvan nemen beheer
ondergrondse containers en pasbeheer aanbiedstations het grootste deel voor hun rekening. Dit
zijn nieuwe werkzaamheden. Ook is voor de inzameling van restafval, GFT, papier en PMD
rekening gehouden met 1060 extra uren omdat zowel in Montferland als Zevenaar er veel
nieuwbouw plaatsvindt.
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PROGRAMMA OVERHEAD
Wat willen we bereiken?
De ondersteunende taken voor een efficiënte uitvoering van het programma afval worden
verzameld in een apart programma overhead.
Beleidsindicatoren (verplicht)
Volgens het BBV worden onderstaande beleidsindicatoren verplicht opgenomen in de
jaarstukken.
Indicator
Formatie
Bezetting
Apparaatskosten
Externe inhuur
Overhead

Definitie
FTE per 1.000 inwoners
FTE per 1.000 inwoners
Kosten per inwoner
Kosten als % van totale loonsom plus inhuur
Kosten als % van de totale lasten begroting

2022
0,00
0,00
32,98
100%
7%

2023
0,00
0,00
38.43
100%
10%

Wat gaan we daarvoor doen?
De overheadkosten bestaan uit de salariskosten en opleidingskosten van ondersteunend
personeel en de toerekening van kosten van de gemeente Zevenaar voor administratie,
klantcontactcentrum (KCC), ICT, P&O en huisvesting.
Daarnaast worden de heffing vennootschapsbelasting en onvoorzien hier verantwoord.
Wat gaat dat kosten?
Jaarrek Begroot Begroot begroot begroot begroot
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Programma overhead
Lasten
Overhead
Heffing Vennootschapsbelasting
Onvoorzien

433.439 423.504 588.172 588.172 588.172 588.172
311
294
0
0
0
0

Totaal lasten programma overhead

433.750 423.798 588.172 588.172 588.172 588.172

Baten
Exploitatiebijdrage Montferland
Exploitatiebijdrage Zevenaar

183.986 177.975 244.315 244.315 244.315 244.315
249.764 245.824 343.858 343.858 343.858 343.858

Totaal baten programma overhead

433.750 423.798 588.172 588.172 588.172 588.172

Saldo

0
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0

0

0

0

0

Overhead
De afspraken over de doorbelasting van gemeente Zevenaar naar RDL zijn geactualiseerd en
opnieuw vastgelegd. Op sommige onderdelen, zoals ICT-kosten, heeft dat geleid tot stijgende
kosten, omdat de bestaande doorbelasting nog gebaseerd was op een inmiddels achterhaalde
stand van zaken.
De kosten voor overhead worden verdeeld op basis van het aantal voor de gemeente gemaakte
uren. De uren van het aanbiedstation worden bij die berekening verdeeld op basis van het aantal
aansluitingen.
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PARAGRAFEN
Inleiding
Onderhoud kapitaalgoederen
De RDL heeft zorg voor de inzamelvoertuigen voor de afvalinzameling en daarnaast ook drie
aanbiedstations waar zich roerende en onroerende zaken bevinden. Al deze kapitaalgoederen
vergen onderhoud. Gezien de duurzaamheid van de kapitaalgoederen is dat een taak die
continue middelen vergt. Het bestuur stelt uiteindelijk via de begroting vast wat RDL aanschaft
en welke financiële middelen daarbij horen. Ten aanzien van dit laatste gaat het niet alleen om
de aanschafwaarde (inclusief afschrijvingstermijn), maar ook om de hoogte van het
onderhoudsbudget.
De vereiste kwaliteit is een belangrijke factor. RDL schaft kapitaalgoederen aan met een
bepaalde kwaliteit, die beschreven is in de offerteaanvraag of het bestek. Het onderhoud heeft
zijn financiële vertaling in de gemaakte uren en de nota’s. De economische
afschrijvingstermijnen bepalen in eerste instantie de levensduur. Jaarlijks wordt getoetst wat de
staat van deze goederen is en zo nodig past het bestuur middels de begroting de
afschrijvingstermijn aan.
Voor het onderhoud aan de gebouwen van de RDL (de aanbiedstations) is geen
meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Het onderhoud wordt wel op basis van ervaringscijfers
geraamd in de begroting. In 2023 bedraagt het begrote onderhoud gebouwen op de drie
aanbiedstations €10.816,-.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de gemeenschappelijke regeling (GR)
in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen. Bij het
weerstandsvermogen gaat het dus om de robuustheid van de begroting. Door aandacht voor het
weerstandsvermogen, voorkom je dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Het
weerstandsvermogen kan betrekking hebben op het begrotingsjaar zelf, maar het kan ook
betrekking hebben op meerdere begrotingsjaren. Voor het beoordelen van de robuustheid van
de begroting is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico’s en de
aanwezige weerstandscapaciteit.
Financiële kengetallen

Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor
alle verstrekte leningen
Solvabiliteitsratio
Structurele exploitatieruimte

jaarrek begroot begroot begroot begroot begroot
2021
2022
2023
2024
2025
2026
30%
26%
91%
91%
91%
91%
30%
0
0
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26%
0
0

91%
0
0

91%
0
0

91%
0
0

91%
0
0

Netto schuldquote
De netto schuldquote bestaat uit twee kengetallen:
a. netto schuldquote: dit kengetal geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte
van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de
aflossingen op de exploitatie drukken. Hoe lager het percentage hoe beter.
b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: Om inzicht te verkrijgen in
hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief
doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen).
De gegevens zijn ontleend aan de geprognosticeerde balans. Voor de RDL bedraagt het
percentage van de netto schuldquote in 2023 91%. De netto schuldquote stijgt vanaf 2023
vanwege de investering in het nieuwe aanbiedstation en de financiering daarvan met een vaste
geldlening.
De gecorrigeerde netto schuldquote komt eveneens uit op 91%. De RDL leent geen bedragen
door aan derden.
Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is
aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Omdat de RDL geen eigen vermogen heeft is deze
ratio 0.
Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten
en structurele lasten. Heeft de gemeenschappelijke regeling structurele ruimte in de begroting
om de eigen lasten te dragen of is er sprake van een tekort . Omdat het saldo van baten en lasten
bij de RDL wordt doorberekend aan de deelnemende gemeenten is er geen sprake van een
begrotingssaldo en is de structurele exploitatieruimte dus 0.
Weerstandscapaciteit
Het bestuur van de RDL is verantwoordelijk voor een financieel sluitende begroting. Het is binnen
de door de toezichthouder gestelde kaders aan de GR zelf te bepalen wat een passende omvang
van het weerstandsvermogen is. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en
mogelijkheden waarover de GR’s beschikken om niet begrote kosten die onverwachts en
substantieel zijn te dekken, zoals de algemene reserve.
a. De RDL heeft in de begroting geen post onvoorzien. Gezien het karakter van de GR (puur
uitvoerend) zijn lasten redelijk nauwkeurig te ramen en zijn incidenten bijzonder
zeldzaam.
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b. Overschotten c.q. tekorten wikkelt de RDL bij de jaarrekening af via de aangesloten
gemeenten. De RDL heeft om deze reden geen algemene reserve.
Risico’s
De financiële risico’s liggen vooral op het gebied van de verwerkingsprijzen en –opbrengsten van
de diverse afvalstromen op de aanbiedstations. Elke nieuwe aanbesteding, die ook voor het
boekjaar 2023 voor sommige stromen nog plaats gaat vinden, kan leiden tot een ander tarief
voor een afvalstroom. Ook nieuwe wetgeving (voorbeeld afvalstoffenbelasting) heeft effect op
de kosten. Nieuw beleid van de gemeente (als voorbeeld het gratis maken van tuinafval) heeft
effect op het saldo van kosten en opbrengsten. In de huidige onrustige wereld is ook de
brandstofprijs een risicofactor. Ook de omschakeling bij het aanbiedstation van betalen op basis
van volume naar betalen op basis van gewicht vormt een risico. Inwoners kunnen voor
afvalstromen die veel wegen (vooral puin) andere afnemers gaan zoeken. RDL zal in de
tussenrapportage 2023 alle relevante ontwikkelingen in kaart brengen om de begroting te
kunnen aanpassen en daarmee ook de voorschotnota richting gemeenten.
Om de deelnemende gemeenten de gelegenheid te geven risico’s zo nodig in hun eigen
paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing op te nemen, kwantificeren wij hier de drie
meest in het oog springende risico’s.
RDL heeft voor 2023 € 323.000,- aan brandstofkosten begroot. Als de brandstofprijs 30% zou
stijgen, nemen de kosten voor RDL met € 97.000,- toe. De verwerkingsprijzen bevinden zich de
laatste anderhalf jaar voornamelijk weer in een dalende lijn, maar als de prijzen van de
kortlopende contracten allemaal met 10% stijgen, nemen de kosten voor RDL met € 59.000,- toe.
Als derde risico kwantificeren wij een gewijzigd aanbiedgedrag op de aanbiedstations. Als het
aanbod puin met 40% daalt, dalen de inkomsten met € 40.000,-. Omdat de verwerkingskosten
per kilo puin nagenoeg nul zijn, staan hier alleen minder transportkosten (€ 10.000,-) tegenover.
Het netto risico is dan € 30.000,-. De bouw van het nieuwe aanbiedstation vormt een risico
wegens mogelijk oplopende bouwkosten vanwege de ontwikkelingen in de (bouw)wereld. Dit
kan tot hogere kapitaallasten leiden. Dit risico wordt geraamd op € 30.000,Als alle vier de risico’s zich in deze mate voordoen is het risico in totaal € 216.000,-. Voor
Zevenaar circa € 120.000,- en voor Montferland circa € 96.000,-.

Financiering
De RDL heeft haar vaste activa van €5. 537.301 en het saldo van de overige balansposten
gefinancierd bij Zevenaar. Voor de investering in het aanbiedstation is een vaste geldlening met
een looptijd van 20 jaar afgesloten tegen een rentepercentage van 0,915%. Daarnaast worden de
overige balansposten gefinancierd door een rekening-courant bij de gemeente Zevenaar.
Hiervoor wordt een gemiddeld rentepercentage gehanteerd van langlopende geldleningen van
de gemeente Zevenaar.
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Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto vlottende schuld < 1 jaar) van een
gemeenschappelijke regeling in een kwartaal niet hoger mag zijn dan 8,2% van het
begrotingstotaal (€ 6.086.081). Dit betekent dat de RDL maximaal € 499.000 aan kort geld
(kasgeld) mag aantrekken. De netto schuld op korte termijn bedraagt op 1 januari 2023
€ 787.000 en overschrijdt daarmee de kasgeldlimiet. Dit komt doordat de RDL een deel van de
vaste activa financiert met een rekening-courantverhouding met de gemeente Zevenaar. De
rente van deze rekening-courantverhouding is gebaseerd op het gemiddelde percentage van
langlopende geldleningen van de gemeente Zevenaar. Daarmee levert de overschrijding van de
kasgeldlimiet voor de RDL dan ook geen risico op door renteschommelingen op de netto
vlottende schuld.
Renterisiconorm
De renterisiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% van het begrotingstotaal onderhevig mag
zijn aan renteherziening en aflossing. Hiermee wordt een maximum gesteld aan het renterisico
op langlopende geldleningen. Hieronder geven wij in een tabel het renterisico weer. Hieruit blijkt
dat het renterisico binnen de norm blijft.
Begroting Begroting
2022
2023

Bedragen x € 1.000
Omvang van de begroting 1 januari
Renterisiconorm in % van omvang begroting

5.739
20%

6.086
20%

Toegestane kasgeldlimiet

1.148

1.217

0
0
0

0
250
250

1.148
0
1.148

1.217
250
967

Renteherzieningen
Aflossingen
Renterisico
Renterisiconorm
Renterisico
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

Schatkistbankieren
Schatkistbankieren houdt in dat lokale overheden overtollige financiële middelen moeten
afromen naar de schatkist van het Rijk. Op basis van artikel 9 van de regeling Schatkistbankieren
is de RDL vrijgesteld van schatkistbankieren voor decentrale overheden.
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Bedrijfsvoering
Inleiding
RDL voert taken en opdrachten van de deelnemende gemeenten uit op het gebied van reiniging
en afvalinzameling. Bij de uitvoering van deze taken houdt RDL rekening met de wettelijk eisen.
Leidraad hiervoor is de volgende tekst (artikel 4) uit de Gemeenschappelijke Regeling:
De bedrijfsvoeringsorganisatie voert ten behoeve van de colleges taken uit of laat deze taken
uitvoeren, op het gebied van het gemeentelijk afvalbeleid welke taken voortvloeien uit de Wet
milieubeheer.
RDL is derhalve een uitvoerende dienst. Doelstelling is zo efficiënt mogelijk de inzameling te
verrichten tegen een - voor zover binnen de geraamde kosten haalbaar - zo hoog mogelijke
kwaliteit.
De bedrijfsvoering van de RDL vindt binnen de structuur van de gemeente Zevenaar plaats. Dat
wil zeggen dat voor een groot gedeelte deze bedrijfsvoering gelijksoortig is en dat RDL van de
faciliteiten gebruik maakt. Hierbij valt te denken aan zaken als huisvesting, personeel en
organisatie, financieel beheer, automatisering en informatisering.
De gemeente Zevenaar, waarbij de medewerkers in dienst zijn, heeft een integriteitscode. PenO
heeft toegezegd om ook bij kortstondig ingehuurde medewerkers meer aandacht te besteden
aan het onderschrijven van de integriteitsverklaring.
Beleid arbeidsomstandigheden
In 2018 is voor het laatst organisatie breed een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
uitgevoerd. De uitkomsten daarvan zijn besproken met de medewerkers en punten die naar
voren zijn gekomen zijn verder uitgewerkt. Voorjaar 2020 is het laatste preventief medisch
onderzoek (PMO) in de organisatie gehouden. Voor 2023 staat een gecombineerd PMO en MTO
gepland.
In 2021 lag het ziekteverzuim met 3,35% nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2020 (3,3%).
Inhuur derden
De RDL is een continudienst en moet bij ziekte of anderszins acuut een beroep kunnen doen op
personeel van buiten de RDL. Dit gebeurt vooral met medewerkers van het uitzendbureau en in
geval van nood met personeel van de buitendienst van de gemeente Zevenaar. Op deze wijze is
de bedrijfsvoering verzekerd van voldoende continuïteit.
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FINANCIËLE BEGROTING
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN
Jaarrek
2021

Begroot
2022

Begroot
2023

begroot
2024

begroot
2025

begroot
2026

5.315.621
423.798

5.497.909
588.172

5.497.909
588.172

5.497.909 5.497.909
588.172
588.172

Lasten
Programma afval
Programma overhead

4.693.652
433.750

Totale lasten

5.127.402 5.739.419 6.086.081 6.086.081 6.086.081 6.086.081

Baten
Programma afval
Diverse baten
Exploitatiebijdrage Montferland
Exploitatiebijdrage Zevenaar

1.844.183
1.225.006
1.624.463

2.169.678
1.335.927
1.810.015

2.373.890
1.311.588
1.812.431

2.373.890
1.311.588
1.812.431

2.373.890
1.311.588
1.812.431

2.373.890
1.311.588
1.812.431

Programma overhead
Exploitatiebijdrage Montferland
Exploitatiebijdrage Zevenaar

183.986
249.764

177.975
245.824

244.315
343.858

244.315
343.858

244.315
343.858

244.315
343.858

Totaal baten

5.127.402 5.739.419 6.086.081 6.086.081 6.086.081 6.086.081

Saldo

0

0

0

0

0

De baten en lasten zijn toegelicht bij de programma’s afval en overhead.

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
De jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling dient structureel in evenwicht te zijn.
Daarmee wordt bedoeld dat alle structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De
baten en lasten in de begroting zijn structureel van aard. Voor zover toch sprake is van
incidentele baten en lasten dan worden deze doorberekend aan de deelnemende gemeenten en
daardoor binnen de begroting van de RDL met eenzelfde last of bate gecompenseerd. Hieronder
geven wij een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten.
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0

Onderwerp

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

8
3
10

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Programma Overhead
Baten
Lasten
Totaal programma
Overhead
Programma Afval
Baten
Verkoop materieel

Kraakperswagen 153 BX-HJ-92
Duobakwagen 116 31-BDD-9
Haakarmwagen 104 55-BBX-9

Lasten
Totaal programma Afval

0

0

0

0

21

0

0

0

Totaal saldo incidentele baten minus incidentele lasten

21

0

0

0

UITEENZETTING FINANCIËLE POSTITIE
Geprognosticeerde balans
Hieronder wordt de geprognosticeerde balans van de RDL weergegeven. Op basis van de BBVvoorschriften worden de cijfers meerjarig weergegeven.
Jaarrek.
2021
Materiële vaste activa
Vorderingen < 1 jaar
Liquide middelen
Overlopende activa
Totaal activa

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2022
2023
2024
2025
2026

1.497.909 1.477.533
5.537.301
105.701
290.420
198.061

5.115.618
198.061

4.738.616 4.405.501
198.061
198.061

27.994
22.865
25.430
25.430
25.430
25.430
1.631.604 1.790.818 5.760.791 5.339.108 4.962.106 4.628.991

Vaste schulden > 1 jaar
0
0 4.750.000 4.500.000 4.250.000 4.000.000
Vlottende schulden < 1 jaar 1.543.758 1.764.344
953.632
781.949
654.947
571.832
Overlopende passiva
87.846
26.473
57.160
57.160
57.160
57.160
Totaal passiva
1.631.604 1.790.817 5.760.791 5.339.108 4.962.106 4.628.991

Overzicht investeringen
Hieronder geven wij een overzicht van de geraamde vervangingsinvesteringen in 2023. Met het
vaststellen van de begroting wordt ook de vervanging van de investeringen goedgekeurd.
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Vervangingsinvesteringen
Haakarmwagen 106
Kraakperswagen 157
Kraakperswagen 158
Software Kraakperswagen 157
Software Kraakperswagen 158

afschrijftermijn
10
10
10
5
5

VASTSTELLINGSBESLUIT
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2023
225.000
225.000
225.000
15.000
15.000

2024

2025

2026

BIJLAGEN
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN NAAR TAAKVELD
Jaarrek
2021

Begroot
2022

Begroot
2023

begroot
2024

begroot
2025

begroot
2026

588.172
50.666
0
432.885
5.014.358

588.172
50.666
0
432.885
5.014.358

588.172
50.666
0
432.885
5.014.358

588.172
50.666
0
432.885
5.014.358

Lasten
0.4 Overhead
0.5 Rente
0.9 Vennootschapsbelasting
2.1 Straatreiniging
7.3 Afval

433.439
423.798
21.473
32.505
311
294
380.547
391.209
4.291.631 4.891.613

Totaal lasten

5.127.402 5.739.419 6.086.081 6.086.081 6.086.081 6.086.081

Baten
0.4 Overhead:
Exploitatiebijdrage
Montferland
Exploitatiebijdrage Zevenaar
7.3 Afval:
Overige baten
Exploitatiebijdrage
Montferland
Exploitatiebijdrage Zevenaar
Totale baten

5.127.402 5.739.419 6.086.081 6.086.081 6.086.081 6.086.081

Saldo

183.986
249.764

177.975
245.824

244.315
343.858

244.315
343.858

244.315
343.858

244.315
343.858

1.844.183 2.169.678

2.373.890

2.373.890

2.373.890

2.373.890

1.225.006 1.335.927
1.624.463 1.810.015

1.311.588
1.812.431

1.311.588
1.812.431

1.311.588
1.812.431

1.311.588
1.812.431

0
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0

0

0

0

0

1 22-698 220621 Beantwoording TV 220620 PvdA Conceptbegroting RDL 2023

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 (doorstrepen wat niet van toepassing is)
Onderwerp: Conceptbegroting Reinigingsdienst De Liemers (RDL)
2023 (cie. Ruimte)
Naam en fractie: Geert Wieggers PvdA
Datum indienen: 18-06-2022
Afdeling: BOR
Contactpersoon: Geert Wieggers
Inleiding/Aanleiding:
Pagina 6 van deze conceptbegroting zie we procentueel dat scheiden van restafval per inwoner
de goede kant op gaat van indicator 34 naar 23 waarmee we op een procentuele vermindering
van 32% komen.

Vraag/Vragen:
A. Waar is dit verwachtingspatroon op gebaseerd.
Het verwachtingspatroon is gebaseerd op de werkelijke cijfers van 2021. In 2021 was de
hoeveelheid restafval 24 kilogram per inwoner.

1 INGETROKKEN Amendement WijZZ concept begroting RDL 2023

Amendement Concept begroting RDL 2023
De ondergetekende stelt volgend amendement voor bij voorstel: Concept begroting RDL 2023
(Z/22/420369):
De raad besluit:
1. Geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2023 van Reinigingsdienst De Liemers.
wordt gewijzigd in:
1. Een zienswijze in te dienen op de Begroting 2023 van Reinigingsdienst De Liemers met daarin
opgenomen de volgende tekst:
De gemeenteraad van Zevenaar is van mening dat naast de aanbiedstations op 7-poort en
’s- Heerenberg ook op het aanbiedstation in Lobith de betaalde stromen ingenomen en
gewogen moeten worden. De consequenties daarvan moeten in de begroting worden
opgenomen.

Toelichting
In de nu voorliggende begroting zijn de consequenties van het nieuwe aanbiedstation op 7Poort
en de aanpassing van het aanbiedstation in ’s-Heerenberg verwerkt. Op deze aanbiedstations
worden de betaalde stromen gewogen en niet meer op basis van volume afgerekend. Op het
aanbiedstation in Lobith worden alleen gratis stromen ingenomen.
Indien er wordt gekozen voor het alleen aanbieden van gratis stromen in Lobith betekent dat een
behoorlijke verslechtering van de huidige situatie. Veel mensen op het Gelders Eiland maken hier
gebruik van. Een verplaatsing naar 7-Poort zou naast de extra tijd en inspanning in veel gevallen
betekenen dat men minimaal 20 km extra hiervoor moet rijden. Deze aanpassing staat verder haaks
op de ambitie in Zevenaar om de dienstverlening voor onze inwoners te verbeteren.
Het aanbiedstation in Lobith heeft nu al de mogelijkheid om ook de niet betaalde stromen te wegen
via een weegbrug. Deze investering is dus niet nodig.

Zevenaar, 6 juli 2022
Fractie WijZZ, Nanne van Dellen

Dit amendement is ingetrokken in de vergadering van 6 juli 2022.
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1. Samenvatting
Hierbij ontvangt u ter vaststelling de jaarstukken over 2021.
De jaarstukken zijn opgesteld in het eerste kwartaal van 2022 en geven inzicht in realisatie van de
activiteiten uit de begroting 2021. De status van de activiteiten is gebaseerd op de informatie en kennis per
ultimo 2021. Voor een uitgebreide toelichting op de activiteiten verwijzen wij u naar de jaarstukken.
De jaarstukken 2021 sluiten met een voordelig resultaat van € 7.852.000 Het geraamde nadelige resultaat
na wijziging is € 2.100.000. Ten opzichte van de begroting na wijziging is dus sprake van een voordelig
verschil van afgerond € 9.952.000. In de voorliggende jaarstukken wordt op dit verschil een toelichting
gegeven.
Met de jaarrekening 2021 ronden we nagenoeg de collegeperiode 2018-2022 af. In 2021 hebben we het
collegeprogramma 2018-2022 geëvalueerd. Uit die evaluatie hebben we geconcludeerd dat nagenoeg het
gehele collegeprogramma tot uitvoering is gebracht. Enkele activiteiten zullen nog in 2022 worden
opgepakt, zodat we deze beleidscyclus definitief kunnen afsluiten met de jaarrekening 2022.
2021 stond verder nog volop in het teken van de bestrijding van de effecten van de corona pandemie. Voor
de Zevenaarse samenleving en economie is eind 2020 een corona herstelplan door de gemeenteraad
vastgesteld. In totaal is hiervoor een budget beschikbaar gesteld van € 3 mln. In 2021 zijn van de getroffen
46 maatregelen er 30 maatregelen afgerond. Een aantal kent een langere doorlooptijd en zal pas in 2022
of 2023 worden afgerond.
Ook in 2021 zijn de kosten in het sociaal domein, vooral voor jeugdzorg en Wmo, weer fors gestegen. In
2021 heeft een Arbitragecommissie voorstellen gedaan voor een betere compensatie van het Rijk voor
deze gemeentelijke kosten. Het Rijk heeft voor 2022 het advies van de commissie overgenomen, maar de
structurele verbetering overgelaten aan het nieuwe Kabinet. Deze afspraken hadden echter nog geen
effect op het dienstjaar 2021. De gestegen kosten staan overigens los van de effecten van de
implementatie van de verbetervoorstellen vanuit de bezuinigingsopdracht. In 2021 heeft de organisatie er
weer enkele opgepakt. In 2022 zal deze opdracht afgerond worden.

Zevenaar wacht al geruime tijd op uitsluitsel over de uitvoering van een grootschalig infrastructureel
project van het Rijk, namelijk de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12. De uitvoering van
dit project is van groot belang voor de ontwikkeling van het Outletcentrum en de uitbreiding van
businesspark 7 Poort. Uitsluitsel daarover verkregen we in 2021 nog niet. De Raad van State heeft begin
2021 in een tussenuitspraak de minister opgedragen de berekening van de stikstofneerslag beter te
motiveren. In september 2021 is deze nadere motivering door de minister aan de Raad van State gestuurd.
De verwachting is dat de uitspraak pas na de zomer van 2022 zal volgen.
In 2021 is de samenwerking in de Groene Metropoolregio verder gestalte gegeven. De raad van Zevenaar
heeft ingestemd met de uitvoering van vijf regionale opgaven op gebied van economie, duurzaamheid,
mobiliteit, recreatie en toerisme en woningbouw. Met de regionale woningbouwopgave worden in de
regio Arnhem Nijmegen tot 2025 20.000 woningen en voor de langere termijn zelfs 50.000 tot 60.000
woningen gerealiseerd. De Zevenaarse ambitie is hiervan 150 tot 200 woningen per jaar in Zevenaar te
realiseren. In de periode 2018-2021 is onze woningvoorraad met ruim 800 woningen toegenomen.
2. Raadsvoorstel
Wij stellen u voor om:
1. De jaarstukken 2021 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college
op dit verslag;
3. Voor het totaal van de boekwaarde van overgenomen activa van Ataro een nieuwe
bestemmingsreserve kapitaallasten sportaccommodaties te vormen en een bedrag van € 1.387.467 toe
te voegen;
4. Het restant van het voordelige resultaat 2021 van € 6.464.444 toe te voegen aan de algemene reserve.
3. Waarom naar de raad
Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet legt het college van burgemeester en wethouders over elk
begrotingsjaar aan de raad verantwoording af over het gevoerde beleid, onder overlegging van de
jaarstukken bestaande uit de jaarrekening en het jaarverslag. Het vaststellen van deze stukken is, op grond
van artikel 198 van de Gemeentewet, een bevoegdheid van de gemeenteraad. Daarbij hoort ook de
bestemming van het resultaat. De jaarstukken van ieder jaar moeten vóór 15 juli van het daaropvolgende
jaar zijn vastgesteld om te kunnen voldoen aan de eisen van tijdige indiening.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
Voldoen aan de Gemeentewet en de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de raad
invulling te laten geven aan de kader stellende en controlerende taak.
5. Argumenten en alternatieven
Argumenten
De jaarstukken bestaan uit de jaarrekening en het jaarverslag met bijlagen en hebben als doel:
1. Verantwoording per programma over het gevoerde (financiële) beleid en beheer;
2. Financiële verantwoording voor de accountantscontrole over de getrouwheid en rechtmatigheid.
De jaarstukken zijn een instrument om de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn kaderstellende,
budgetbepalende en controlerende taken. De jaarrekening is ingedeeld volgens de Begroting 2021
en bestaat uit de verantwoording over de realisatie van de diverse programma’s en de financiële rekening.
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Per programma wordt inzicht geboden in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd, de wijze
waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken en in relatie tot de gerealiseerde
baten en lasten. In de toelichting zijn de afwijkingen tussen de ‘begroting na wijziging’ en de realisatie
nader verklaard. Deze afwijkingen zijn per programma en taakveld weergegeven. In de financiële rekening
wordt inzicht geboden in de algemene dekkingsmiddelen en de onvoorziene lasten.
Accountantscontrole.
De jaarstukken 2021 zijn gecontroleerd door de accountants van Stolwijk & Kelderman. Naar aanleiding
van deze controle hebben de accountants een ‘accountantsverslag’ opgesteld. Dit verslag is bij de
vergaderstukken gevoegd, evenals de reactie van ons college hierop. Het controleprotocol is voor
meerdere jaren vastgesteld en wordt alleen bij belangrijke wijzigingen geactualiseerd. Dit protocol vormt
de basis voor de accountantscontrole over 2021.
Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet wordt door de accountant naast een
getrouwheidsonderzoek ook een rechtmatigheidsonderzoek voor de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties uitgevoerd. Dit betekent dat sprake is van één controleverklaring met
twee aspecten, te weten getrouwheid en rechtmatigheid. Voor een totaaloverzicht van de
accountantscontrole en bevindingen verwijzen wij u naar de samenvatting en kernpunten op pagina 4 van
het accountantsverslag.
Verantwoording over het gevoerde beleid en beheer
Getrouwheid
De accountant heeft een goedkeurend oordeel verstrekt voor de getrouwheid.
De verantwoording over het (financieel) gevoerde beleid en beheer vindt plaats in de
programmaverantwoording. De belangrijkste oorzaken die tot het bereikte jaarresultaat hebben geleid,
zijn als volgt.
Het totale voordeel van € 9.952.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende afwijkingen (groter
dan € 250.000) ten opzichte van de ramingen waarbij is aangegeven of deze incidenteel of structureel zijn.
Omschrijving
Algemene uitkering
Integrale Gebiedsvisie Hengelder (zie RIB 2021-100)
Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Grondexploitatie Zevenaar-Oost Bedrijven (GREX)
Grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen (GREX)
Grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay (GREX)
Implementatie uitvoeringsagenda burgerparticipatie
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
Inkomensregelingen
Arbeidsparticipatie - Participatiebudget / Re-integratie
Maatwerkdienstverlening 18- en 18+
Opbrengst Omgevingsvergunningen
Personeelslasten
Afschrijvingslasten
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Voor een meer uitgebreide toelichting op de boven vermelde posten, maar ook op de overige
ontwikkelingen gedurende 2021, wordt verwezen naar de programmaverantwoordingen in de
jaarrekening.
Rechtmatigheid
De accountant heeft een goedkeurend oordeel verstrekt voor de rechtmatigheid.
Wij verwijzen u naar het accountantsverslag en de reactie van ons college.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen na voorgestelde toevoeging van het resultaat bedraagt 6.13. De beschikbare en
benodigde capaciteit zijn nader toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement.
3.1. Het overnemen van activa sportaccommodaties van Ataro vloeit voort uit de aanpassing van de
governance (dienstverleningsovereenkomst)
Per 1 januari 2021 hebben wij de activa en subsidies van Ataro B.V. terugontvangen. Opdrachtverlening
aan Ataro gaat plaatsvinden via een dienstverleningovereenkomst. Dit vloeit voort uit raadsvoorstel
Z/20/378416 om de governance van Ataro aan te passen. In 2021 hebben wij de waardering van de
ontvangen activa in lijn gebracht met onze financiële verordening. Ultimo 2021 bedraagt de boekwaarde
van de ontvangen activa € 1.387.467. Van Ataro B.V. hebben wij ook de overheidssubsidie ontvangen die
door Ataro B.V. conform afspraak werd ingezet om de jaarlijkse afschrijvingslasten te dekken. Het
voorstel is om deze systematiek door te zetten bij de Gemeente en daarom een kapitaalegalisatiereserve
te vormen met dezelfde omvang als de boekwaarde van de overgenomen activa per 31-12-2021.
Alternatieven
Niet van toepassing
6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
Deze jaarstukken maken onderdeel uit van de Planning en Controlcyclus. Door middel van tussentijdse
rapportages en deze jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, de mate
waarin doelen zijn behaald, de bereikte resultaten en financiële overschotten en tekorten. Structurele
effecten die voortvloeien uit deze jaarstukken worden meegenomen in de volgende documenten in de
cyclus.
7. Klimaat en duurzaamheid
Niet van toepassing
8. Communicatie
De digitale versie van deze jaarstukken 2021 presenteren wij op de portal van de gemeente Zevenaar
https://zevenaar.pcportal.nl. Bij dit raadsvoorstel treft u de jaarstukken in pdf-formaat aan, zodat u ook op
deze wijze kennis kunt nemen van de inhoud. In dit format treft u op meerdere plaatsen een herhaling van
teksten aan. Dat is een technisch gevolg van het werken met een website.
9. Kosten, baten en dekking
Alle financiële ontwikkelingen over 2021 zijn verwerkt en toegelicht in de jaarrekening en de overige
beschikbaar gestelde documenten.
10. Bijlagen
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De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:
Volgorde
1.
2.
3.
4.

Documentnummer
INT/22/1100303
INK/22/1101247
INK/22/1101250
INT/22/1098562

Naam
Jaarstukken 2021 gemeente Zevenaar
Controleverklaring 2021 gemeente Zevenaar (w.g.)
Accountantsverslag 2021 gemeente Zevenaar (w.g.)
Reactie op accountantsverslag 2021

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

Jaarstukken 2021 Gemeente Zevenaar
Z/21/387787
INT/21/1026694

De raad van de gemeente Zevenaar;
overwegende dat de jaarstukken 2021 van de gemeente Zevenaar voor 15 juli 2021 dienen te worden
vastgesteld;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:
Gelet op artikel 197, 198 en 200 van de Gemeentewet.
besluit:
1. De jaarstukken 2021 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college
op dit verslag;
3. Voor het totaal van de boekwaarde van overgenomen activa van Ataro een nieuwe
bestemmingsreserve kapitaallasten sportaccommodaties te vormen en een bedrag van € 1.387.467 toe
te voegen;
4. Het restant van het voordelige resultaat 2021 van € 6.464.444 toe te voegen aan de algemene reserve.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 6 juli 2022.
De griffier
I. van Dijk
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De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk
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ALGEMEEN
BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN
Met de jaarrekening 2021 ronden we nagenoeg de collegeperiode 2018-2022 af. In 2021 hebben we het
collegeprogramma 2018-2022 geëvalueerd. Uit die evaluatie hebben we geconcludeerd dat nagenoeg het
gehele collegeprogramma tot uitvoering is gebracht. Enkele activiteiten zullen nog in 2022 worden opgepakt,
zodat we deze beleidscyclus definitief kunnen afsluiten met de jaarrekening 2022.
2021 stond verder nog volop in het teken van de bestrijding van de effecten van de corona pandemie. Voor de
Zevenaarse samenleving en economie is eind 2020 een corona herstelplan door de gemeenteraad vastgesteld.
In totaal is hiervoor een budget beschikbaar gesteld van € 3 mln. In 2021 zijn van de getroffen 46 maatregelen
er 30 maatregelen afgerond. Een aantal kent een langere doorlooptijd en zal pas in 2022 of 2023 worden
afgerond.
Ook in 2021 zijn de kosten in het sociaal domein, vooral voor jeugdzorg en Wmo, weer fors gestegen. In 2021
heeft een Arbitragecommissie voorstellen gedaan voor een betere compensatie van het Rijk voor deze
gemeentelijke kosten. Het Rijk heeft voor 2022 het advies van de commissie overgenomen, maar de
structurele verbetering overgelaten aan het nieuwe Kabinet. Deze afspraken hadden echter nog geen effect
op het dienstjaar 2021. De gestegen kosten staan overigens los van de effecten van de implementatie van de
verbetervoorstellen vanuit de bezuinigingsopdracht. In 2021 heeft de organisatie er weer enkele opgepakt. In
2022 zal deze opdracht afgerond worden.
Zevenaar wacht al geruime tijd op uitsluitsel over de uitvoering van een grootschalig infrastructureel project
van het Rijk, namelijk de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12. De uitvoering van dit project is
van groot belang voor de ontwikkeling van het Outletcentrum en de uitbreiding van businesspark 7 Poort.
Uitsluitsel daarover verkregen we in 2021 nog niet. De Raad van State heeft begin 2021 in een tussenuitspraak
de minister opgedragen de berekening van de stikstofneerslag beter te motiveren. In september 2021 is deze
nadere motivering door de minister aan de Raad van State gestuurd. De verwachting is dat de uitspraak pas na
de zomer van 2022 zal volgen.
In 2021 is de samenwerking in de Groene Metropoolregio verder gestalte gegeven. De raad van Zevenaar
heeft ingestemd met de uitvoering van vijf regionale opgaven op gebied van economie, duurzaamheid,
mobiliteit, recreatie en toerisme en woningbouw. Met de regionale woningbouwopgave worden in de regio
Arnhem Nijmegen tot 2025 20.000 woningen en voor de langere termijn zelfs 50.000 tot 60.000 woningen
gerealiseerd. De Zevenaarse ambitie is hiervan 150 tot 200 woningen per jaar in Zevenaar te realiseren. In de
periode 2018-2021 is onze woningvoorraad met ruim 800 woningen toegenomen.
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FINANCIËLE HOOFDLIJNEN
Inleiding
Resultaat
(-/- is een nadeel, + is een voordeel)
De jaarstukken 2021 sluiten met een voordelig resultaat van € 7.851.912. Het geraamde nadelige resultaat na
wijziging is € 2.100.076 waarvan het verloop hieronder wordt weergegeven. Ten opzichte van de begroting na
wijziging is dus sprake van een voordelig verschil van afgerond € 9.951.988.
Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Primitieve Na wijziging Realisatie
Verschil
begroting
Baten
142.416
144.814
145.398
584
Lasten
146.795
146.914
137.546
-9.368
Resultaat 2021
-4.379
-2.100
7.852
9.952
Toelichting op hoofdlijnen
Het totale voordeel van € 9.952.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende afwijkingen (groter dan
€ 250.000) ten opzichte van de ramingen waarbij is aangegeven of deze incidenteel of structureel zijn.
Omschrijving
Algemene uitkering
Integrale Gebiedsvisie Hengelder (zie RIB 2021-100)
Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Grondexploitatie Zevenaar-Oost Bedrijven (GREX)
Grondexploitatie Zevenaar OostWonen (GREX)
Grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay (GREX)
Implementatie uitvoeringsagenda burgerparticipatie
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
Inkomensregelingen
Arbeidsparticipatie - Participatiebudget / Re-integratie
Maatwerkdienstverlening 18- en 18+
Opbrengst Omgevingsvergunningen
Personeelslasten
Afschrijvingslasten

bedrag
x € 1.000
1.787
941
-345
1.745
338
360
475
929
393
-315
411
335
486

I of
S
I
I
I
I
I
I
I
I
I
S
I
I
I

De hogere Algemene uitkering is ontstaan door de verwerking van de september- en de decembercirculaire. In
deze circulaires zitten onder andere een uitkering uit het BTW-compensatiefonds, corona-compensaties, een
compensatie voor de hogere kosten jeugdzorg en bijstelling van de aantallen bij diverse maatstaven.
De gemeente Zevenaar heeft ter voorbereiding op de doortrekking A15 en verbreding van de A12, de
Arnhemseweg en de weg Hengelder gereconstrueerd. Deze reconstructies zijn gefinancierd door de provincie.
De scope uitbreidingen (uitbreidingen gelegen buiten de projectgrens van beide reconstructies) zijn deels door
RWS en deels door Zevenaar gefinancierd. De projecten zijn opgeleverd binnen de beschikbaar gestelde
kredieten/subsidies, waarbij vooral de Integrale Gebiedsvisie Hengelder een positief eindresultaat laat zien. Bij
de baten leverde dit een voordeel van € 941.000 op. In RIB 2021-100 kunt u een nadere toelichting vinden.
Voor de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties (GREX) heeft een integrale doorrekening
plaatsgevonden op basis van actuele marktontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben o.a. gezorgd voor
een per saldo voordeel van 1,7 miljoen.
In 2021 is sterk ingezet op de implementatie van de uitvoeringsagenda burgerparticipatie. In deze
voorbereidingsfase zijn er nog relatief weinig uitgaven waardoor een voordeel van 360.000 is ontstaan.
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Voor de uitvoering en de kosten van de regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONKregeling) zijn minder uitgaven gedaan dan de door het rijk, via de algemene uitkering, beschikbaar gestelde
budget. Het voordeel is € 475.000.
Het voornaamste verschil op de inkomensregelingen is ontstaan door lagere uitkeringslasten als gevolg van
een lagere instroom van het aantal uitkeringsgerechtigden dan aanvankelijk was geprognosticeerd bij
de 2e VGR 2021. Ook zijn diverse uitgaven voor de uitvoering van het minimabeleid lager uitgevallen.
Het voordeel op Arbeidsparticipatie - Participatiebudget / Re-integratie is ontstaan door de corona-crisis en de
hierbij behorende beperkende RIVM maatregelen.
De zorgkosten voor jeugd en Wmo laten een tekort zien ten opzichte van de begroting van € 1.455.000. Deze
overschrijding wordt gecompenseerd door de inzet van corona middelen van € 1.140.000. Het negatieve saldo
op deze taakvelden bedraagt daarmee € 315.000.
Er zijn aanzienlijk meer aanvragen voor omgevingsvergunningen binnen gekomen dan voorzien bij de 2e VGR
waardoor genoemd voordeel is ontstaan.
Het saldo van personeelslasten en inhuur derden van de ambtelijke organisatie over 2021 komt in totaal uit op
€ 335.000 voordelig. De vacatureruimte in de salarisbudgetten is niet volledig benut voor de noodzakelijke
externe inhuur.
De vertraging of versnelling van voorgenomen investeringen leidt tot afwijkingen in de afschrijvingen. De
afschrijving op activa vindt plaats het jaar volgend op het volledig gereed zijn van het actief. Zo is de
oplevering en ingebruikname van de Turmac Cultuurfabriek later gestart. Dit geldt ook voor enkele
investeringen in wegen en het primaire onderwijs. Hierdoor is de start van het afschrijven op de investeringen
uitgesteld wat tot een eenmalig voordeel op de afschrijvingslasten heeft geleid.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's die zich binnen onze
gemeente kunnen manifesteren. De weerstandscapaciteit zijn de middelen en de mogelijkheden waarover
een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Om te bepalen of het
weerstandsvermogen toereikend is, wordt de benodigde weerstandscapaciteit (risico's) afgezet tegen de
beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.
Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit

=

39.285.000
6.407.000

= 6,13

De nu berekende ratio duidt op een uitstekend weerstandsvermogen om de risico’s af te dekken.
Corona-effecten
Overzicht coronaramingen
De coronaramingen zijn in alle P&C-documenten geactualiseerd. Hieronder ziet u de meest recente raming
van de 2e voortgangsrapportage 2021. Dit is de stand van zaken op 1 juli 2021.

2e Voortgangsrapportage 2021

2021

2022

2.660.000

1.415.000

2023
740.000

Totaal
4.815.000

Overzicht coronagevolgen in de jaarstukken 2021
In deze jaarrekening blijken nu de uitkomsten van het tweede jaar van de coronacrisis. Die geven wij hieronder
in een tabel met de corona-effecten per programma en taakveld. Soms zijn er ook andere gevolgen
opgetreden die in meer of mindere mate te relateren zijn aan corona. Bijvoorbeeld door vertraging van de
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reguliere werkzaamheden (onderuitputting). Deze gevolgen zijn niet in de tabel opgenomen, maar zijn wel
toegelicht bij de programma’s in deze jaarstukken.
Taakveld

Taakveld omschrijving

Begroting
2021
143.000

Realisatie
2021
93.792

0.2

Burgerzaken

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

78.000

78.691

0.4

Overhead

643.000

589.594

0.61

OZB woningen

-9.600

-9.600

0.62

OZB -niet-woningen

210.000

210.000

0.63

Parkeerbelasting

280.000

268.112

0.64

Belastingen overig

-9.600

-9.600

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.4

Economische promotie

4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.2

Sportaccommodaties

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.4

Musea

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.2

Wijkteams

120.000

94.495

6.3

Inkomensregelingen

1.428.858

263.680

6.4

Begeleide participatie

331.122

331.000

6.5

Participatiebudget re-integratie

270.000

7.472

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-30.000

-93.000

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

485.000

483.599

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

655.000

673.000

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

100.000

100.000

7.2

Riolering

-40.400

-40.400

7.3

Afval

-40.400

-40.400

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

0

927

4.635.224

2.930.179

-1.975.000

-2.500.000

2.660.224

430.179

Subtotaal
0.7
Totaal

Compensatie corona algemene uitkering gemeentefonds

0

3.263

78.366

77.668

0

3.263

223.000

223.000

0

4.930

-80.000

-125.000

0

-109.309

165.000

121.435

0

28.623

-30.000

8.519

De verwachte gevolgen van corona waren € 2,7 miljoen nadelig en blijken in deze jaarstukken € 0,4 miljoen
nadelig. Een voordelig verschil van € 2,2 miljoen. De grote verschillen lichten wij hieronder toe.
Sportaccommodaties (taakveld 5.2)
In 2021 bedraagt het voorlopig voordeel vanwege corona bij de sportaccommodaties € 109.000. Dit bedrag
bestaat uit voorschotten van het rijk en voorschotten aan sportaccommodaties en is dus nog voorlopig. De
definitieve afrekening van zowel de baten als de lasten wordt in 2022 verantwoord.
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Inkomensregelingen (taakveld 6.3)
De coronakosten van dit taakveld zijn € 1,2 miljoen lager dan was geraamd. Onder dit taakveld vallen de
TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten), de uitkeringslasten (BUIG) en het minimabeleid.
TONK
Hiervoor is via de algemene uitkering € 550.000 beschikbaar gesteld. In 2021 is hiervan inclusief
uitvoeringskosten € 75.000 uitgegeven. Een voordeel van € 475.000.
Uitkeringslasten
Vanwege een verwachte stijging van het aantal aanvragen was een bedrag van € 450.000 geraamd aan
corona-effect. De stijging van het aantal aanvragen heeft zich niet voorgedaan.
Minimabeleid
Ook bij het minimabeleid was rekening gehouden met extra uitkeringen (€ 125.000). Omdat de uitgaven
binnen de bestaande budgetten zijn gebleven is ook hier geen sprake van een corona-effect geweest.
Participatiebudget re-integratie (taakveld 6.5)
Hiervoor was rekening gehouden met € 270.000 aan coronakosten voor begeleiding zelfstandigen. De
begeleiding van zelfstandigen door de RSD en de eigen organisatie is echter grotendeels gedaan binnen de
reguliere budgetten.
Compensatie in de algemene uitkering (taakveld 0.7)
De compensatie in de algemene uitkering bedroeg in de 2e voortgangsrapportage € 1.975.000. Na de
voortgangsrapportage is nog een september- en decembercirculaire verschenen. Daarin is nog € 525.000 aan
coronacompensatie beschikbaar gesteld. De totale compensatie van het rijk komt daarmee op € 2,5 miljoen. .
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LEESWIJZER
Inleiding
Door de jaarstukken leggen wij als college verantwoording af aan uw raad over het gevoerde beleid. Tevens
zijn deze jaarstukken een instrument om uw raad te ondersteunen bij de kaderstellende en controlerende
taken. De jaarstukken hebben wij ingericht op basis van de voorschriften (Besluit Begroting en
Verantwoording hierna BBV). Verder hebben wij nadrukkelijk gekeken naar de informatieve waarde voor u als
raad. De komende jaren willen wij hierin in overleg met u nog verdere stappen zetten.
De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag is opgebouwd uit de
verschillende programma's en de paragrafen. In de programma's presenteren wij ons gemeentelijke beleid op
hoofdlijnen. De paragrafen richten zich op het beleid ten aanzien van relevante beheersaspecten, zoals de
bedrijfsvoering, het weerstandsvermogen, onze kapitaalgoederen en de lokale heffingen. De financiële
jaarrekening gaat vooral in op de financiële positie van onze gemeente.
Thema's
In het coalitieakkoord zijn enkele belangrijke speerpunten benoemd waar wij ons de komende jaren op
richten. Wij hebben deze speerpunten vertaald naar thema's in het collegeprogramma. Deze thema's en de
activiteiten die wij betreffende deze onderwerpen uitvoeren, monitoren wij gedurende onze collegeperiode.
Wij hebben ze daarom een plaats gegeven in de reguliere planning & control cyclus. Het gaat hierbij om de
volgende thema's:
1. Participatie
2. Sociaal domein en leefbaarheid
3. Economie en vrijetijdseconomie
4. Duurzaamheid
5. Mobiliteit en bereikbaarheid
6. Verbeteren bestuurscultuur
Op de website hebben we de thema's opgenomen en niet in de fysieke jaarstukken. In onze digitale
jaarstukken presenteren wij ook de activiteiten die binnen het betreffende thema vallen. Bij de programma's
zijn alle activiteiten opgenomen.
Programma's
Bij de programma's komen de zogenaamde 3 W-vragen terug:
1. Wat wilden we bereiken?
2. Wat hebben we gedaan?
3. Wat heeft het gekost?
Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze digitaal direct
openen. Hiermee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar.
Per programma maken wij onze doelstellingen (Wat wilden we bereiken?) inzichtelijk. Hierbij presenteren wij
u ook de verplichte beleidsindicatoren vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording.
Bij het onderdeel 'Wat hebben we gedaan?' staan de activiteiten die wij in 2019 in het kader van autonome
ontwikkelingen, actualisatie van bestaand en nieuw beleid uitgevoerd hebben. Over onze reguliere taken
informeren wij u alleen indien hier aanleiding voor is. Bij deze jaarstukken leggen wij hier verantwoording over
af.
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De kleuren bij de stand van zaken betekenen het volgende:
Lichtgrijs

de activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.

Groen

de activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders
(beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel).

Oranje

de activiteit dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas
te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

de activiteit loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel/resultaat,
tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

de activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten.

Wij presenteren ook op hoofdlijnen informatie over de verbonden partijen die een bijdrage hebben geleverd
aan de uitvoering van ons beleid. Uitvoerige informatie over de verbonden partijen is opgenomen in de
betreffende paragraaf.
Per programma presenteren wij ook financiële informatie (Wat heeft het gekost?). Hier hebben we de
ontwikkelingen aangegeven en de toelichting op deze ontwikkelingen. Op grond van de voorschriften (BBV)
presenteren wij de financiële informatie ook op taakvelden. Indien van toepassing bieden wij u ook inzicht in
de incidentele baten en lasten per programma. Hetzelfde geldt voor de mutaties in de reserves en
voorzieningen per programma. Bedragen zijn afgerond op € 1.000. Hierdoor kunnen verschillen voorkomen.
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0.BESTUUR EN ONDERSTEUNING
Omschrijving
Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en
belastingen.
Wat willen we bereiken?
We willen een faciliterende netwerkgemeente zijn. Hierbij staan we open voor initiatieven van onze inwoners,
organisaties en bedrijven. We richten ons op digitale dienstverlening en persoonlijke contacten. Onze
inwoners ervaren onze dienstverlening als goed en betrouwbaar. Onze gemeenteraad en college richten zich
op integer, democratisch bestuur, waarbij het ons doel is transparant en een open bestuur te zijn.
Ontwikkelingen
Versterking regionale samenwerking regio Arnhem Nijmegen
In november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de regionale agenda 2022 van de Groene
Metropoolregio. Zevenaar doet mee aan alle vijf opgaven: circulaire regio, verbonden regio, productieve
regio, ontspannen regio en groene groeiregio.
Beleidskaders
 Besturingsfilosofie
 Dienstverleningsvisie
 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Liemerse gemeenten en SDL
 Coalitieakkoord 2018-2022 (2018)
 Collegeprogramma 2018-2022 (2018)
 Financiële verordening Zevenaar 2018 (2018)
 Nota Verbonden partijen
 Nota reserves en voorzieningen 2018
 Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019
WAT WILDEN WE BEREIKEN?
0.1 Goed bestuur
Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers voelen zich optimaal betrokken bij de
totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur.
We willen dat voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers inzichtelijk is wat we als bestuur
doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn kenmerkend
voor onze gemeenteraad en college.
Beleidsindicatoren (verplicht)
Naam
Apparaatskosten (in € per inwoner)
Toelichting
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Jaar
meting

Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk Verschil
2021
2021
640,00
655,00
15
De beleidsindicatoren van dit programma (apparaatskosten,
bezetting, externe inhuur, formatie en overhead) zijn niet
opgenomen op waarstaatjegemeente.nl. Daarom zijn niet alle
waardes gevuld.
De apparaatskosten zijn becijferd door een totaaltelling van
salarissen, inhuur, P&O, Huisvesting, Intern Beheer en I&A. Wordt
uitgedrukt in € per inwoner.
De stijging ten opzichte van de begroting zit met name in een
stijging van de salarissen en inhuur.

Naam
Bezetting (aantal Fte per 1.000 inwoners)
Toelichting

Jaar
meting

Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk Verschil
2021
2021
6,55
6,35
0,2
De huidige bezetting bedraagt 286 fte, op een totale formatie van
327 fte.
De bezetting met eigen medewerkers is ten opzichte van de
begroting iets achter gebleven.
Door krapte op de arbeidsmarkt is aantrekken van gekwalificeerd
personeel lastig en de inzet van inhuur en externen noodzakelijk
geweest.
Als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
of het aanvaarden van een andere functie elders hebben
medewerkers de organisatie verlaten.

Externe inhuur (kosten in % totale loonsom
25,00
29,00
4
en inhuur externen)
Toelichting
Het gaat hier om de totale inhuur als % van de loonsom; landelijk
komt deze indicator in onze gemeentegrootteklasse uit op ± 19%.
De externe inhuur is als gevolg van inhuur op projecten en
vacatures in de reguliere formatie hoger dan het landelijk
gemiddelde.
In verband met het tijdelijke karakter van projecten zetten wij
tijdelijke capaciteit (lees: inhuur derden) in op projecten.

Formatie (aantal Fte per 1.000 inwoners)
Toelichting

7,38
7,27
0,11
De vastgestelde formatie per 31-12-2021 is 327 fte (incl. RDL). In
deze indicator wordt de formatie uitgerekend per 1.000 inwoners.
Afhankelijk van veranderingen en ontwikkelingen in het
takenpakket van gemeenten in de nabije toekomst kan deze
indicator wijzigen.

Overhead (in % van totale lasten)
Toelichting

9,87
8,83
1,04
Het totaal van de loonkosten, kosten van ICT, P&O, facilitaire
zaken, huisvesting en overige overhead wordt uitgedrukt in een
% van de totale lasten.
De berekening van overhead sluit aan bij het taakveld 0.4
overhead.
Door een gerichte doorbelasting van kosten vanuit het taakveld
overhead naar de andere taakvelden, krijgen we het werkelijke
volume van de overhead steeds beter in beeld.

0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie
We willen een optimale dienstverlening realiseren door ons te richten op de drie focuspunten ‘Service op
Maat, Verbindend en Gastvrij’ uit onze dienstverleningsvisie ‘Samen Sterker’. We maken dit concreet door
meetbare doelstellingen te bepalen en willen onze dienstverlening aan de hand hiervan meten en verbeteren.
Het is ons doel onze dienstverlening de komende jaren verder vorm te geven en te versterken. Wij willen onze
gemeentelijke organisatie op orde hebben, moderniseren en vernieuwen.
0.3 Financieel beleid
We willen een gezonde en solide financiële positie en huishouding. Dit betekent een begroting die structureel
en reëel sluitend is en waarbij risico’s zijn afgedekt.
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WAT HEBBEN WE GEDAAN?
0.1 Goed bestuur
0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur
Jaar realisatie
2022
We verbeteren de bestuurscultuur en samenwerking om er zo optimaal mogelijk te kunnen zijn voor onze
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarbij streven we naar een meer open en
transparante samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie. We werken als eenheid met
duidelijkheid over eigen rollen.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Bijsturing
raad

Niet
Niet
volgens
volgens
plan
plan
Kijkend naar de bestuurscultuur is er een cultuurkant en een instrumentele kant. De cultuurkant gaat over het
elkaar ontmoeten binnen en buiten de vergaderingen, de instrumentele kant zijn bijvoorbeeld verordeningen
die zijn vernieuwd.
De cultuurkant van de werkzaamheden van de raad is door het digitale vergaderen vanwege COVID-19 niet of
nauwelijks aan bod gekomen in 2021. Het blijkt heel lastig om stappen te maken in verbetering van de
cultuurkant zonder elkaar fysiek te ontmoeten. Het hele jaar hebben de raadscommissies en de
gemeenteraad digitaal vergaderd. Hoewel de meeste raads- en commissieleden bedreven zijn geraakt in het
digitaal vergaderen, ervoeren de meeste deelnemers het als een gemis dat men elkaar niet fysiek kon
ontmoeten. Dit leidde soms zelfs tot irritaties die niet direct na de vergadering uitgesproken konden worden.
Het begin van het zomerreces is gevierd met een fietstocht voor de raad en het college richting Rhederlaag.
Onderweg was er ruimte voor enige uitleg over de omgeving en konden er bij verschillende horeca
gelegenheden een hapje en een drankje worden genuttigd. Deze bijeenkomst werd zeer op prijs gesteld, niet
in de laatste plaats omdat veel raadsleden elkaar weer voor het eerst sinds lange tijd fysiek ontmoeten.
Aan de instrumentele kant hebben we wel stappen kunnen zetten. De gemeenteraad heeft in juni de
‘gedragscode voor de gemeenteraad’ inclusief een protocol ‘wat te doen bij vermoedens van
integriteitsschending’ vastgesteld. In een kleine werkgroep bestaande uit een raadslid, de burgemeester, de
griffier en een externe deskundige, is een ‘werkwijze voor geheimhouding’ opgesteld die ook in juni door de
raad is vastgesteld.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 heeft de gemeenteraad besloten zelfstandig een
aantal bijeenkomsten te organiseren over het raadswerk met als doel om geïnteresseerde inwoners te
informeren. Er zijn in totaal drie digitale bijeenkomsten geweest onder de noemer ‘Raad en Daad’. Iedere
bijeenkomst wordt voorbereid door 2 raadsleden met assistentie van de griffie.
Op verzoek van de raadsleden is er in het najaar een werkgroep gevormd die zich heeft gebogen over een
andere manier van inspraak. In december 2021 is besloten met een vernieuwde vorm van inspraak te gaan
werken per 2022. De inspraak is vanaf 2022 voor alle onderwerpen een week voorafgaand aan de
commissievergaderingen. Op deze manier hopen we inwoners meer te kunnen horen en kunnen de raads- en
commissieleden de inspraak ook beter betrekken in hun meningsvorming.
Voorstel raad
Voorstellen voor verbetering komen via het Presidium naar de raad toe. De raad is zelf mede verantwoordelijk
voor een goede en open sfeer in alle raadsbijeenkomsten. Raadsleden kunnen en mogen elkaar daarbij, indien
nodig, op aanspreken.
0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente
Jaar realisatie
2022
We staan voor een gemeente die weet wat er leeft in de samenleving en in de verschillende kernen van de
gemeente. We zetten in op nabijheid. Dit betekent korte lijnen met onze inwoners, verenigingen, dorps- en
wijkraden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We ontwikkelen nieuwe vormen van participatie
waarbij initiatief vanuit inwoners centraal staat. Vanuit het programma 'Zevenaar Verbindt' zetten wij in op
het verder versterken van de verbinding met de inwoner, de verbinding tussen bestuur en organisatie en de
verbinding binnen de organisatie.
We werken vanuit de focuspunten: gastvrij, verbindend en service op maat. Daarbij hebben we een ja,
14

mits....houding.
 Nieuw beleid ontwikkelen we samen met inwoners. We betrekken hen in een vroeg stadium.
 Bij nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen worden initiatiefnemers verantwoordelijk om in een vroeg
stadium met de omgeving te overleggen. We faciliteren waar nodig.
 We delen goede voorbeelden van participatie met elkaar en met onze samenleving.
Stand van zaken

Doeduiten
In deze coronatijd wordt minder gebruikgemaakt van de Doeduiten.
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Contacten met dorpen en wijken
Eind maart zijn 14 Coronabomen in alle kernen (en Tuindorp en Ooij) geplant. Deze (walnoot)bomen
herinneren aan deze bijzondere tijd. De locaties zijn in overleg met de dorpsraden bepaald. Ook is er een
fietstocht langs alle bomen gerealiseerd.
Inwonerspanel Zevenaar verbindt
Met het inwonerspanel vragen wij inwoners om hun mening te geven over diverse onderwerpen. Dit doen zij
door zich via internet aan te melden. Er zijn ruim 500 inwoners aangesloten bij het inwonerspanel. In maart
2021 hebben we het inwonerspanel ingezet voor vragen over afvalinzameling.
Nieuwe vormen van participatie
De coronatijd vraagt om nieuwe, niet altijd meest effectieve, vormen van inwonersparticipatie. Het is
belangrijk om bewoners te blijven betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Om die reden zijn informatieavonden
digitaal georganiseerd, zoals bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van Waayakkers, Vestersbos en de
vastgoedlocaties. Omwonenden worden persoonlijk uitgenodigd, kunnen informatie vinden op de
projectpagina en kunnen ook via een digitaal formulier op de website hun reactie achterlaten. Door middel
van filmpjes en afbeeldingen wordt zo goed mogelijk in beeld gebracht wat de plannen zijn en waarover de
mensen kunnen meepraten. Daarnaast wordt een pilot uitgevoerd bij de revitalisering van Angerlo, via een
digitaal platform kunnen inwoners op een kaart hun opmerkingen meegeven.
Kinderburgemeester
Ondanks corona was onze kinderburgemeester Jasmijn actief. Zo heeft ze meegeholpen bij Worldcleanupday,
de opening van de nationale voorleesweken en de lancering van de nieuwe geschiedenisapp Bakens.
Daarnaast heeft Jasmijn in maart kinderen en jongeren opgeroepen om gedichten te schrijven over hun
gevoelens over Corona. Dit heeft 5 mooie gedichten opgeleverd die in poster, in abri’s en in de krant worden
gedeeld. Eind april heeft Jasmijn samen met de burgemeester jeugdlintjes uitgereikt aan kinderen of jongeren
die zich de afgelopen tijd op een bijzondere manier hebben ingezet. Het eerste jaar van Jasmijn zit er
inmiddels op. Er is een nieuwe wervingscampagne gevoerd en Jasmijn heeft het stokje in september
overdragen aan haar opvolger Loid.
18 jarigen
Als je 18 wordt verandert er veel. Je mag stemmen, je kunt je inschrijven voor een huurwoning maar je moet
ook een zorgverzekering afsluiten. Je bent nu echt ‘volwassen’ 😊. Voor het programma Zevenaar Verbindt
hebben we onze jonge inwoners in het zonnetje gezet en hen gefeliciteerd met de mijlpaal van 18 jaar.
Inwoners die bijna 18 jaar zijn, hebben een kaart gekregen van de gemeente (per post). Naast de felicitatie is
er op de kaart verwezen naar www.zevenaar.nl/18jaar. Op deze speciale pagina vinden de bijna 18 jarigen
allerlei informatie. Daarnaast is er een feestelijke video zichtbaar van burgemeester Lucien van Riswijk.

15

0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner
Jaar realisatie
2022
Voor de uitvoering van een aantal taken werken we samen in verbonden partijen. Meer dan voorheen gaan wij
ons als samenwerkingspartner inzetten om binnen de samenwerkingsverbanden de gezamenlijk bepaalde
doelstellingen te halen. Dat kan door posities in te vullen binnen het dagelijks bestuur of door een trekkersrol
binnen een portefeuilleoverleg of bestuurscommissie te vervullen. Dit vraagt de inzet van meer ambtelijke en
bestuurlijke capaciteit. De nota Verbonden partijen, vastgesteld in 2019, is een afwegingskader voor over het
aangaan van samenwerkingsverbanden. Ook geven we aan hoe we de positie van de gemeenteraad ten
aanzien van die verbonden partijen kunnen versterken.
Stand van zaken
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In 2020 heeft de raad ingestemd met deelname aan het nieuwe samenwerkingsverband in de regio: de
Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen. In 2021 heeft de besluitvorming plaatsgevonden over de regionale
opgaven. In de meerjarenbegroting 2022-2025 zijn daarvoor de financiële middelen vrij gemaakt.
In februari 2021 is de raad akkoord gegaan met een wijziging van governance van het gemeentelijk
sportbedrijf Ataro BV. De wijziging is doorgevoerd naar aanleiding van een aanbeveling van de
Rekenkamercommissie en is gericht op een beter samenspel tussen gemeente en sportbedrijf en op een
betere sturing op de resultaten. De subsidierelatie wordt omgebouwd naar opdrachtgeverschap op basis van
een dienstverleningsovereenkomst.
De voorbereiding van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers is 2021
afgerond en voor besluitvorming in de raad van februari 2022 doorgeleid. Overigens is gekozen voor een
beperkte wijziging, omdat naar aanleiding van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen in 2022 een
grondige aanpak van de regeling gewenst en noodzakelijk is.
0.1.4 Corona herstelplan
Jaar realisatie
2023
Als gemeente hebben wij middelen (€ 3.000.000) beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de regionale en
lokale economie en voor herstelmaatregelen op sociaal-cultureel gebied.
Stand van zaken
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De raad heeft op 4 november 2020 het herstelplan vastgesteld met een aantal amendementen en moties.
Vervolgens heeft de raad op 7 juli 2021 de invulling van amendement 9 vastgesteld. Hiermee zijn alle uit te
voeren maatregelen in 2021 beschreven en opgenomen in een planning tot eind 2022. De uitvoering is
geborgd binnen de organisatie en de raad wordt periodiek geïnformeerd via de P&C cyclus en op andere wijze
indien hiertoe aanleiding is. Zo is de raad eind september 2021 geïnformeerd over de stand van zaken en is
het dashboard getoond waarmee we werken om de uitvoering van de maatregelen te monitoren.

0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie
0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten
Jaar realisatie
2022
We willen de basis op orde hebben. Dit betekent dat we lopende projecten afronden, voordat we met nieuwe
projecten beginnen. We willen 'in control' zijn. Deze gedachte past binnen de professionalisering van het
planmatig werken, dat een onderdeel is van het programma organisatieontwikkeling. Binnen dit programma
worden de komende jaren vele activiteiten en projecten opgezet en uitgevoerd. Eén daarvan is de genoemde
professionalisering. Dit traject draagt bij aan de verbetering en groei van onze kernwaarden: Resultaatgericht,
Klantgericht en Samenwerkingsgericht.
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Stand van zaken
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Door de corona crisis is in 2021 beperkt invulling gegeven aan het zgn. Planmatig werken. Opleiding en
training was in beperkte mate mogelijk. Wel heeft ondersteuning en advisering aan medewerkers
plaatsgevonden.
0.2.2 Data gedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk
Jaar realisatie
2023
Datagedreven sturing is het vermogen om op basis van het verzamelen en analyseren van data tot sturing op
de gemeentelijke thema’s te komen. Wij gaan systematisch deze nieuwe werkwijze in het primaire proces
opnemen. Dit brengt met zich mee dat we een aantal organisatorische en technische condities planmatig
verbeteren. Te denken valt aan competentieontwikkeling, het werken met een datastrategie en de
ontwikkeling van open data. Daarbij hebben we nadrukkelijk oog voor de risico’s en ethische vraagstukken die
deze ontwikkeling met zich meebrengt.
Stand van zaken
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In het verslagjaar is op diverse fronten (bijv. sociaal domein, belastingen en dienstverlening) data-inzicht. Het
analyseren en duiden van deze gegevens zorgt voor meer geobjectiveerd inzicht en kan helpen bij het
proactief sturen op (financiële) ontwikkelingen. Daarnaast zijn de rollen in het datagedreven proces in beeld
en is de techniek ingericht. Tenslotte zijn voorbereidingen getroffen voor (1) het verder op orde brengen van
de informatievoorziening, (2) het verrijken van bestaande processen met data-inzichten en passende
informatieproducten en (3) data-inzichten onderdeel te laten zijn van besturings- en ontwikkelprocessen.
0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie
Jaar realisatie
2023
We zijn een aantrekkelijke, professionele en duurzame werkgever en mensen werken graag bij ons in
Zevenaar. Medewerkers zijn toegerust om in steeds veranderende contexten hun werk te doen. Ze zijn goed
opgeleid, flexibel in hun gedrag en communicatie. We zijn in staat het werk af te stemmen op de uitdagingen
in de samenleving. We nemen medewerkers mee in veranderingen en toekomstige ontwikkelingen. Zij zijn
zelf actief in hun eigen loopbaanontwikkeling. We volgen de resultaten van ons HR-beleid. Er is een veilig
werkklimaat waarin we transparant en open zijn. Onze processen en werkafspraken ondersteunen dit.
Stand van zaken
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De uitvoering en uitwerking van de verschillende doelstellingen om te groeien naar een moderne en
professionele organisatie verloopt grotendeels volgens plan. Door Covid-19 werden we gedwongen de focus
te verleggen.
In 2021 is de krapte op arbeidsmarkt toegenomen, waardoor ook wij ondervinden dat het vinden van
gekwalificeerd personeel lastiger wordt. Dit vraagt ook om een herziende blik op aantrekkelijk
werkgeverschap. In 2021 zijn de gesprekken gestart naar verandering in modern werkgeverschap, zoals
bijvoorbeeld het hybride werken.
Voorstel raad
Voor 2021 heeft de raad een budget beschikbaar gesteld om achterstanden in te lopen. Dit is gedeeltelijk
gerealiseerd en wordt afgerond in 2022.
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0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers
Jaar realisatie
2022
We onderzoeken manieren om onze inwoners en ondernemers beter van dienst te zijn en hiervoor passende
middelen te ontwikkelen. De drie focuspunten uit de Dienstverleningsvisie 2018-2022 ‘Samen Sterker’ – 1.
service op maat, 2. verbindend en 3. gastvrij - zijn hiervoor de basis. Met de Monitor Dienstverlening meten
we onze dienstverlening en brengen we ambities, doelstellingen en resultaten in beeld, waardoor we onze
dienstverlening gericht kunnen verbeteren.
1. Service op maat
We zorgen voor een optimale bereikbaarheid door extra capaciteit in te zetten op piekmomenten aan de
telefoon en aan onze balies. In 2022 willen we dat 80% van de telefonische oproepen in het klantcontact
centrum opgenomen wordt binnen 20 seconden en dat 80% van de contactverzoeken binnen 2 werkdagen
worden afgehandeld.
We werken digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is. We verhogen onze digitale volwassenheid
door aan te sluiten op landelijke voorzieningen en door steeds meer formulieren digitaal en met DigiD
beschikbaar te maken. Door uitvoering te geven aan plan ‘Doorontwikkeling Digitale Dienstverlening’ kunnen
we in 2021 op het landelijk gemiddelde van digitale volwassenheid zitten.
2. Verbindend
We vragen inwoners hun ervaring met ons te delen in de (spreekwoordelijke) reis die ze maken tijdens de
oriëntatie, aanschaf en het gebruik van een product of dienst bij de gemeente. Dit noemen we een klantreis.
Verbeteracties die hieruit voortkomen, pakken we direct op. Zo onderzoeken we hoe we de tevredenheid van
inwoners verder kunnen verbeteren. In 2022 voeren we de inwonerpeiling van waarstaatjegemeente.nl
opnieuw uit en willen we dat onze inwoners onze dienstverlening met minimaal een 7 beoordelen.
3. Gastvrij
We willen dat er aandacht is en blijft voor het verbeteren van de vaardigheid om klantgericht en gastvrij te
werken. Hiervoor bieden we onze medewerkers trainingen aan in de Zevenaar Academie.

Stand van zaken
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In 2021 hebben we in mei een jaaroverzicht ‘monitor dienstverlening’ 2020 uitgebracht, in juli een
halfjaarlijkse monitor gepubliceerd en een kwartaalmonitor in oktober. Alleen de jaaroverzichten gaan naar
de raad.
Het afgelopen jaar hebben we onze dienstverlening op niveau gehouden en waar mogelijk verder verbeterd.
Service op maat
In 2021 haalden we de telefonische servicenorm van het opnemen van 80% van de telefoontjes binnen 20
seconden niet. We behaalden echter wel een forse verbetering ten opzichte van voorgaande jaren: in 2021
werd 74% van de telefoontjes binnen 20 seconden opgenomen, tegenover 65% in 2020, 68% in 2019 en 63%
in 2018. Van de contactverzoeken werd 84% binnen 2 werkdagen afgehandeld, waarmee we ruim boven de
gestelde servicenorm van 80% uitkwamen.
Verbindend
We leverden een bijdrage aan het project Omgevingswet door een klantreisonderzoek uit te voeren.
Grote dienstverleningsprojecten waren in de voorbereidingsfase. Denk hierbij aan het ontwikkelen van de
nieuwe en digitaal toegankelijke website www.zevenaar.nl. Hiervoor werd onder andere een webpanel
opgericht van betrokken inwoners die input leveren. Samenhangend met de website werkten we aan de
nieuwe en gebruiksvriendelijkere e-formulieren die samen met de nieuwe website live gaan in 2022. Ook de
voorbereiding van de herinrichting van Fixi, het systeem voor Meldingen Openbare Ruimte (MOR), speelde in
2021. De herinrichting is nodig om ervoor te zorgen dat de meldingen nog sneller bij het juiste team in de
gemeentelijke organisatie komen.
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Gastvrij
We moesten anticiperen op de verschillende effecten van corona, bijvoorbeeld het regelmatig verzetten van
bruiloften en het omgaan met uitval door ziekte van collega’s. We waren druk met het coronaproof
organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen (met de mogelijkheid tot stemmen op meerdere dagen).
Corona dwong ons ook tot het realiseren van goede thuiswerkplekken voor ons KlantContactCentrum (KCC).
Dat lukte en daardoor kon ook tijdens de bommelding in november 2021 onze telefonische dienstverlening
gewoon doorgaan.
0.2.7 Invoeren Wet Open Overheid
Jaar realisatie
2022
De Wet Open Overheid wordt naar verwachting in 2021 vastgesteld. Om de digitale informatiehuishouding
voor onze inwoners, bedrijven en instellingen conform de filosofie van de Wet tijdig klaar te hebben, zetten
wij in op drie onderdelen, te weten:
(1) in Liemers verband (met 1Stroom en de RID) gaan wij na of mogelijke vernieuwing van architectuur voor
informatie- en archiefbeheer noodzakelijk is; hierover adviseren wij u te zijner tijd afzonderlijk;
(2) wij maken eind 2020 een plan om de informatiehuishouding op orde te brengen om de vindbaarheid en
ontsluiting te verbeteren;
(3) wij zorgen dat de huidige archieven digitaal op orde en duurzaam toegankelijk zijn.
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Lange tijd was onduidelijk wanneer de Wet in werking zou treden en welke compensatie voor gemeenten zou
plaatsvinden. Inmiddels is hierover duidelijkheid (1 mei 2022) en hebben we in het verslagjaar voorbereidingen
getroffen voor een analyse op de impact die de Wet heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld over primaire en
bedrijfsvoeringsprocessen, parallel lopende initiatieven zoals de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk
Verkeer en de organisatievertaling in rollen en verantwoordelijkheden. Ook noemen we aanpassingen in
systemen, aansluiting op landelijke voorzieningen en de veranderende werkwijze voor de organisatie.

0.3 Financieel beleid
0.3.1 Uitvoeren Planning & Control cyclus
Jaar realisatie
2022
Wij geven uitvoering aan de planning- en controlcyclus door het opstellen van een kadernota, begroting,
voortgangsrapportages en jaarstukken. Beschikbare middelen zijn integraal afgewogen bij de kadernota en
de begroting. In 2021 blijven wij investeren in de doorontwikkeling van de P&C-cyclus.
Stand van zaken
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De planning- en control cyclus voor 2021 bestaat uit de Kadernota, Meerjarenbegroting, 2
Voortgangsrapportages en de Jaarrekening. Deze planning- en control cyclus hebben wij volgens plan
doorlopen. Alle planning- en controldocumenten zijn vastgesteld. In de beide Voortgangsrapportages
monitoren wij de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen, het Herstelplan en geven wij een actualisatie
van de corona-effecten. De provincie geeft in haar toezichtsbrief naar aanleiding van de ingediende
Meerjarenbegroting 2022-2025 aan dat alle begrotingsjaren een positief structureel en reëel saldo laten zien.
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0.3.2 Rechtmatigheidsverantwoording
Jaar realisatie
2023
Vanaf 1-1-2021 is de gemeente verantwoordelijk voor het opstellen en opnemen van een
rechtmatigheidsverantwoording in de jaarstukken. Doelstelling van de wetswijziging is het versterken van de
interne beheersing en een nadrukkelijke rol van het college in de verantwoording omtrent het rechtmatig
handelen. De rol van de accountant verschuift van het controleren van de rechtmatigheid naar het controleren
in hoeverre de verantwoording door het college getrouw is. De verantwoording bestaat uit een interne
analyse over het rechtmatig handelen, met een onafhankelijke verbijzonderde interne controle en de vorming
van een integraal beeld over de beheersmaatregelen in de verschillende (materiële) processen.
Stand van zaken
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De regering heeft in juni 2021 besloten de rechtmatigheidsverantwoording met minimaal één jaar uit te
stellen. In 2022 wordt het wetsvoorstel voorgelegd aan de Tweede en Eerste kamer.
In 2021 zijn stappen gezet ter voorbereiding op de rechtmatigheidsverantwoording. De controlfunctie is
versterkt en de inrichting van de controleapplicatie heeft plaatsgevonden. De eerste resultaten hiervan zijn
besproken met de accountant. De accountant heeft zijn bevindingen opgenomen in zijn rapporten.

WAT HEEFT HET GEKOST?
Baten en lasten per programma
Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Baten

Primitieve Na wijziging
begroting
92.961
96.067

Realisatie

Verschil

98.248

2.181

Lasten

23.610

23.318

21.833

1.485

Resultaat voor bestemming

69.350

72.750

76.416

3.666

689

6.402

6.217

-185

1.606

6.957

6.982

-25

-918

-555

-765

-210

68.433

72.195

75.651

3.456

Mutaties reserves
Baten
Lasten
Totaal mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Verschillenanalyse
0.

Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur - toevoeging pensioenvoorziening wethouders
Voor de huidige en voormalige wethouders die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd
hebben bereikt, is een voorziening gevormd. Eén van de grondslagen die gehanteerd
wordt bij de berekening van het benodigd doelvermogen van de pensioenvoorziening is
de rekenrente, gebaseerd op de marktrente. Op basis van nieuwe actuariële
berekeningen is een lagere toevoeging aan de voorziening voldoende. Als gevolg van de
gestegen rekenrente kunnen we volstaan met een lagere toevoeging om het
doelvermogen op peil te houden.
0.2 Burgerzaken
In 2021 zijn er meer paspoorten/ID-kaarten en rijbewijzen verstrekt dan begroot. Dit
levert een voordeel op van € 30.000. Daarnaast laat ook de legesopbrengsten van de
overige documenten bij burgerzaken een voordeel zien van € 20.000.
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0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - Grondverkoop gemeentelijke gronden
In 2021 zijn meer gemeentelijke gronden verkocht. Denk hierbij aan stukken grond nabij
Burg. Cremersplein in Pannerden en stukken grond ten behoeve van Point of Presence
(POP) stations voor glasvezelaansluitingen. Dit levert een voordeel op van € 70.000.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - Verkoop panden
We hebben in 2021 een pand eerder verkocht dan gepland (2022). Dit leidt tot een
voordeel van € 149.000. De aanpassing van de raming 2022 leggen wij bij de eerste
voortgangsrapportage 2022 aan u voor.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - Verhuuropbrengsten
In voorgaande jaren is een aantal panden afgestoten. Het wegvallen van de
verhuuropbrengsten is echter niet bij ieder pand verwerkt in de meerjarenbegroting. Dit
resulteert in een nadeel op de verhuuropbrengsten van € 25.000. In 2022 herstellen wij dit
en leggen wij deze wijziging aan u voor.
0.3 - Beheer overige gebouwen - afschrijvingen
Het voordeel heeft betrekking op kapitaallasten van de Turmac Cultuurfabriek en wordt
bij de analyse op de kapitaallasten verklaard.
0.4 Overhead - Gemeentehuis
Op het regulier klein onderhoud van het gemeentehuis is minder uitgegeven. Dit houdt
ook verband met de beperkte beschikbare capaciteit voor voorbereiding, planning en het
regelen van de onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast zijn de belastingaanslag voor de
OZB en de elektriciteitskosten lager uitgevallen.
0.4 Overhead - Opbrengsten materieel
Bij de aanschaf van voertuigen hebben we de oude ingeruild. Deze inruilwaarde heeft tot
een voordeel van € 34.000 geleid.
0.4 Overhead - P&O
We melden een voordeel van € 78.000 op verschillende budgetten van P&O;
salarisadministratie, ondernemingsraad en teambuilding. Daarnaast declareerden
medewerkers minder thuiswerkvoorzieningen dan waarmee rekening was gehouden.
0.4 Overhead - Personeelslasten & inhuur
Binnen dit programma is op de personeelslasten inclusief inhuur een nadeel ontstaan van
€ 530.000. Het totale (voordelige) resultaat op personeelslasten lichten we centraal toe in
de analyse van de personeelslasten.
0.4 Overhead - I&A
De bijdrage aan de RID laat een nadeel zien van € 43.000. Dit betreft onderhoud op
software vanuit :
▪ de vastgestelde Informatie Beleidsprojecten (IBP), zowel afgerond als op te leveren in
2021 met een onderhoudscomponent;
▪ tussentijdse gezamenlijke projecten;
▪ software en contract convergenties;
▪ onderhoud op software ten behoeve van centraal gegevensbeheer en geo informatie.
Beveiliging en Informatieveiligheid staat hoog op de prioriteitenlijst en daar is extra in
geïnvesteerd. Met name hogere onderhoudskosten van applicaties die voortvloeien uit
projecten en opdrachtverstrekking door de gemeenten.
0.4 Overhead - aanschaf mobiele telefoons
In het laatste kwartaal van 2021 zijn versneld nieuwe smartphones vervangen. Gelet op
aanscherpingen in de dataveiligheid en de informatieveiligheid voldoen de oude
toestellen niet meer.
0.4 Overhead - Bijdrage RDL in de kosten van overhead
De ontvangen bijdrage van de RDL in de kosten van overhead is in werkelijkheid lager dan
begroot. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de monteurs en medewerkers van
groen en grijs minder uren voor de RDL hebben gewerkt. Hierdoor betaalt de RDL ook
minder. We verantwoorden een nadeel van € 49.000.
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0.4 Overhead - Vergunning Toezicht Handhaving
26.000 V
Door Corona is de horeca gesloten geweest. Hierdoor is er geen extra drank & horeca
inzet geweest bij commerciële en paracommerciële instellingen met betrekking tot de
drank- en horecavergunningen en schenken aan minderjarigen. Een voordeel van €
17.000. Daarnaast is er als gevolg van corona een voordeel van € 9.000 op opleiding- en
congreskosten. Een totaal voordeel van € 26.000.
0.4 Overhead - Ruimtelijke Ordening
78.000 V
In 2021 is een exploitatiebijdrage ontvangen welke ingezet is ter dekking van inhuur
personeel. Bij de baten een voordeel van € 50.000. Daarnaast is in 2021 alsnog een bedrag
van € 28.000 ontvangen voor nota's die in 2018 als oninbaar waren aangemerkt. Een
totaal voordeel van € 78.000.
0.4 Overhead - interne doorbelastingen
1.353.000 V
Een voordelig bedrag van € 1.353.000 wordt verklaard door interne doorbelastingen naar
andere programma's. De kosten van materieel veroorzaken een nadeel en de
doorbelastingen van salarissen en overhead veroorzaken een voordeel. Op andere
programma's in deze jaarrekening leiden de doorbelastingen ook tot verschillen. Per
saldo in de jaarrekening hebben de doorbelastingen financieel geen effect.
0.5 - Treasury - rente
78.000 V
Binnen dit programma is het rentevoordeel € 78.000. Het totale verschil lichten wij
centraal toe bij het onderdeel resultaat, analyse van rente en afschrijving.
0.7 Algemene uitkering
1.787.000 V
De algemene uitkering laat ten opzichte van de 2e voortgangsrapportage een voordeel
zien van € 1.787.000. Dit betreft de verwerking van de september- en de
decembercirculaire. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe.
Septembercirculaire:
In de septembercirculaire is in totaal € 1.014.000 aan extra inkomsten verwerkt. De
grootste posten zijn de uitkering van het BTW-compensatiefonds (€ € 500.000) en hogere
inkomsten door hogere aantallen van diverse maatstaven (€ 250.000). Daarnaast is
coronacompensatie ontvangen voor buurt- en dorpshuizen en lokale cultuur (totaal €
130.000) en is een afrekening ontvangen voor de compensatie van tekorten in de
jeugdzorg van € 130.000.
Decembercirculaire:
In de decembercirculaire is € 809.000 aan extra inkomsten verwerkt. Voor € 395.000
betreft dit coronacompensatie. Hiervan is € 174.000 een afrekening van derving van
inkomsten van de gemeente over 2020. Daarnaast € 91.000 voor lokaal cultuuraanbod en
€ 131.000 voor continuïteit in de zorg voor Wmo en jeugd.
Naast de coronacompensatie is € 283.000 ontvangen voor taakmutaties in 2021. Het
betreft o.a. jeugdhulp, diverse bedragen die samenhangen met de toeslagenaffaire en
kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht. Tenslotte is de uitkering voor het
participatiebudget met € 108.000 verhoogd.
84.000 V
0.61 OZB woningen - belastingopbrengst
In januari 2022 is een naheffingsaanslag (nakohier) opgelegd die heeft geleid tot hogere
belastingopbrengsten bij de woningen.
0.62 OZB niet-woningen - belastingopbrengst
165.000 V
In januari 2022 is een naheffingsaanslag (nakohier) opgelegd die heeft geleid tot hogere
belastingopbrengsten bij de niet-woningen.
0.63 - Parkeerbelasting
57.000 V
We hebben een hoger bedrag aan parkeerbelasting ontvangen vanwege meer opgelegde
naheffingen en een hoger aantal verstrekte parkeervergunningen.
0.64 - Belastingen overig - Hondenbelasting
-36.000 N
Er is minder opbrengst verantwoord omdat minder honden geregistreerd zijn dan
begroot. Tijdens de corona-periode was geen hondencontrole mogelijk waardoor de
aangiftemoraal is afgenomen. Eind 2021 is een hondencontrole uitgevoerd waarvan het
effect zichtbaar wordt bij de aanslagoplegging 2022.
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0.64 - Belastingen overig - Invordering
31.000
De opbrengsten van de ingevorderde bedragen zijn hoger dan geraamd. In 2021 hebben
we ingestoken op meer invorderingswerkzaamheden.
0.11 Resultaat van de rekening
-9.952.000
Het verschil tussen het begrote resultaat na wijziging en het gerealiseerde resultaat komt
binnen dit programma als een nadelig verschil naar voren.
0.5 Treasury - dividend Ataro
-220.000
Volgens de regelgeving wordt de dividenduitkering in de administratie van de gemeente
opgenomen in het jaar dat de jaarstukken worden vastgesteld c.q. de aandeelhouders een
besluit hebben genomen over de dividenduitkering. De jaarcijfers van Ataro over 2021 zijn
gereed en worden in 2022 vastgesteld. Het besluit over het uitkeren van dividend wordt in
2022 genomen en verantwoord. Door de opgenomen raming ontstaat er een nadeel €
220.000.
0.8 - overige baten en lasten
103.000
Als onderdeel van de bezuinigingen 2020-2023 heeft de raad besloten in 2022 € 350.000
en vanaf 2023 structureel € 500.000 in de interne bedrijfsvoering te gaan besparen.
Vooruitlopend op de maatregelen in 2022 hebben we reeds vroegtijdig in 2021 een aantal
maatregelen doorgevoerd welke in een voordeel resulteren van € 103.000.
0.10 mutaties reserves
-185.000
De lagere onttrekking aan de algemene reserve heeft een nadelig effect op de exploitatie
van € 185.000. In 2019 is besloten een bezuiniging door te voeren op de budgetten voor
de invoering van de Omgevingswet. Naast de lagere kosten op het budget van de
Omgevingswet heeft dit ook een lagere onttrekking aan de algemene reserve tot gevolg.
Overige verschillen -49.000
In Programma 0 zijn naast de hierboven omschreven afwijkingen enkele kleine verschillen
ontstaan welke niet nader toegelicht worden.
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Incidentele baten en lasten
Het is van groot belang voor de interne toezichthouders (provinciale staten/gemeenteraad) als voor de externe
toezichthouders (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Provincies) dat helder inzicht
bestaat in de financiële positie op korte en langere termijn. Zo is in de BBV artikelen 19- c en 28-c bepaald dat
in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening, een overzicht van
incidentele baten en lasten wordt gevoegd. In de toelichting bij het BBV staat dat voor een nadere invulling
van het begrip incidenteel kan worden gedacht aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar
voordoen. Het gaat er bij de bedoelde voorschriften echter vooral om inzicht te krijgen in de variabele posten
in de begroting en meerjarenraming. In dat kader kunnen tijdelijke geldstromen die (nog) langer lopen dan
drie jaar dus ook relevant zijn.
Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even scherp te trekken. Structurele baten en lasten
zijn in elk geval die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening
zijn opgenomen. Indien de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten is er sprake van
‘materieel’ begrotingsevenwicht.
De BBV-notitie structurele en incidentele baten en lasten die geldt vanaf 2019 verduidelijkt het onderscheid
tussen de incidentele en structurele baten en lasten. De provinciale toezichthouders hebben in 2021
aanvullend een handreiking opgesteld waarin zij hebben geprobeerd om een verdere verduidelijking te geven
van de structurele en incidentele baten en lasten.
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Onderwerp

Bedragen x € 1.000
Werkelijk Begroot

Omschrijving

Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Baten
Verkoop vastgoed
In het kader van de bezuinigingen is er een pand
verkocht.
Herstelplan
De uitgaven vanuit het herstelplan worden gedekt uit
de bestemmingsreserve herstelplan.
Corona
Meer- of minder ontvangsten in verband met corona.
Precario kabels en
leidingen
Verkoop gronden

Lasten
Herstelplan

Corona
Reserve wegen
Precario kabels en
leidingen

159

10

197

197

1.979

1.435

Jaarlijks (tot en met 2021) wordt precario ontvangen
voor kabels en leidingen. Deels wordt deze gedoteerd
aan de algemene reserve.
Jaarlijks worden er gronden verkocht. Dit jaar is de
opbrengst afgerond € 145.000. Hiervan kan € 135.000
als incidenteel worden aangemerkt.

1.248

1.248

135

75

Op basis van het corona herstelplan zijn voor dit
programma met name bedragen uitgegeven in
verband met de coulanceregeling precario en het
aantrekkelijker maken parkeren.
Meer- of minder uitgaven in verband met corona.
Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd aan de
bestemmingsreserve wegen.
Jaarlijks wordt een deel van de ontvangen precario op
kabels en leidingen gedoteerd aan de algemene
reserve.

197

197

700
358

795
359

1.248

1.248

1.215

366

Totaal programma 0

Reserves en voorzieningen
Algemene reserve(s)
Nummer Naam
9000

Algemene reserve

Beginstand Toevoeging Onttrekking
35.223

6.647

630

Eindstand
41.240

De algemene reserve is een buffer om onverwachte tegenvallers en fluctuaties in de exploitatie op te kunnen
vangen. Daarnaast is de algemene reserve bedoeld als dekking voor risico's. Het gedeelte van de algemene
reserve dat niet nodig is als bufferfunctie of voor het afdekken van risico's is vrij aanwendbaar voor
bestuurlijke ambities.
Toevoeging
Storting precariorechten
€ 1.248.000
Saldo jaarstukken 2020
€ 5.350.460
Opheffen restant reserve automatisering
€ 25.000
Opheffen reserve verhuizing peuterspeelzaal € 23.601
Onttrekking
Invoering Omgevingswet
€ 457.952
1 fte communicatie
€ 75.000
Woonrijp maken Vierkenshof
€ 53.459
Overige kleiner dan € 20.000
€ 43.590
Totaal algemene reserve(s)
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35.223

6.647

630

41.240

Bestemmingsreserves
Nummer Naam
9024

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Automatisering

25

0

Eindstand

25

0

Deze reserve is ingesteld in de voormalige gemeente Rijnwaarden en werd gebruikt ter egalisatie van de
kosten voor automatisering. In Zevenaar werd niet met een egalisatiereserve gewerkt.
Onttrekking
9047

Het resterende saldo is in 2021 toegevoegd aan het Algemene Reserve.

Onderhoud gebouwen

66

0

0

66

In 2017 is het restant van de voorziening onderhoud gebouwen Rijnwaarden overgeboekt naar de
bestemmingsreserve onderhoud gemeentegebouwen, omdat er voor groot onderhoud gebouwen geen
actueel onderhoudsplan meer was.
De reserve is bedoeld voor groot onderhoud van de gebouwen van de voormalige gemeente Rijnwaarden. Na
vaststelling van een nieuw onderhoudsplan kan deze reserve vervallen.
Toevoeging
In 2021 heeft er geen storting in de reserve plaatsgevonden.
Onttrekking
9050

In 2021 heeft er geen onttrekking aan de reserve plaatsgevonden.

Corona-herstelplan

2.868

0

1.189

1.679

In 2020 is een corona herstelplan 'Sociaal economische injectie Zevenaar' opgesteld. Om de plannen uit dit
herstelplan te realiseren is € 3.000.000 overgeheveld vanuit de algemene reserve naar deze
bestemmingsreserve.
Onttrekking

De werkelijke gemaakte kosten (afgerond € 350.000) m.b.t. het herstelplan zijn ten laste
gebracht van deze bestemmingsreserve. Daarnaast zijn ook de middelen voor het
herinrichten van de markt Zevenaar (€ 350.000) en voor de herinrichting Muldershof (€
490.000) overgeheveld naar specifieke bestemmingsreserves voor afschrijvingslasten. De
grootste overige uitgavenposten zijn het parkeren aantrekkelijker maken (€ 100.000) en de
coulanceregeling precariobelasting (€ 50.000).

Totaal bestemmingsreserves

2.959

0

1.214

1.744

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Eindstand

Bestemmingsreserve afschrijvingslasten
Nummer Naam
9007

Werkzaamheden gemeentehuis

505

0

0

505

8

175

De reserve is ingesteld voor de dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van de investering.
9027

Balansverkorting

183

0

In een bezuinigingsronde in 2011 van de gemeente Rijnwaarden is structurele budgettaire ruimte gecreëerd
door het afboeken van investeringen (balansverkorting), waardoor de afschrijvingslasten vervielen. Voor
investeringen met een economisch nut moet dit volgens de BBV-regels bruto verantwoord worden door
tegenover de investering een zelfde bedrag aan reserves te vormen.
9040

Verbouw nieuwbouw gemeentehuis

1.258

0

81

1.178

De reserve is ingesteld voor de dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van de investering.
Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten
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1.947

0

89

1.858

Voorzieningen
Nummer Naam
8001

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Voormalig personeel

82

0

Eindstand

57

25

Voorziening ter dekking van kosten van voormalig personeel.
Toevoeging

In de voorziening is in 2020 € 82.000 gestort t.b.v. de verplichtingen die verband houden
met een mobiliteitsdienstverband van een voormalig medewerker.

Onttrekking

In 2021 is € 57.000 onttrokken i.v.m. de kosten van het duurzame inzetbaarheidscontract.

8002

Pensioenen wethouders

2.703

6

89

2.620

Voor de huidige en voormalige wethouders van de (voormalige) gemeente Zevenaar en de voormalige
gemeente Rijnwaarden die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, is een voorziening
gevormd. Eén van de grondslagen die gehanteerd wordt bij de berekening van het benodigd doelvermogen
van de pensioenvoorziening is de zogenaamde rekenrente, welke gebaseerd is op de marktrente.
8004

Onderhoud gebouwen

646

1.050

157

1.538

Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van kosten van groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen
conform het meerjarenonderhoudsplan.
Toevoeging

Jaarlijkse dotatie conform meerjarenonderhoudsplan.

Onttrekking

De uitgaven in 2021 zijn ten laste van de voorziening gebracht. Het gaat om een bedrag van
€ 157.400.

8013

Wachtgelden wethouders

61

0

61

0

Na het aftreden van burgemeester en wethouders hebben bestuurders recht op een wachtgelduitkering.
Hiertoe is bij de jaarrekening 2017 een voorziening gevormd. Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen,
wordt jaarlijks bij de 2e Voortgangsrapportage bekeken of een aanvulling nodig is in de voorziening.
Onttrekking

De kosten van wachtgelden van voormalige wethouders bedroegen in 2021 € 44.000 en zijn
ten laste van de voorziening gebracht. De wachtgeldverplichtingen van college in de
bestuursperiode 2014-2018 zijn hiermee beëindigd en het restantbedrag is vrij gevallen.

Totaal voorzieningen
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3.491

1.057

365

4.183

1.VEILIGHEID
Omschrijving
Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid.
Wat willen we bereiken?
Een gemeente waarin inwoners, ondernemers en organisaties zich veilig voelen in hun eigen woon- en
werkomgeving.
Ontwikkelingen
Coronacrisis
De corona-uitbraak heeft ook in 2021 een grote impact gehad op het veiligheidsdomein. Onze inzet richtte
zich in verschillende fasen op de crisisaanpak. In het kader van de ramp- en crisisbeheersing is er regionaal af-,
maar ook weer opgeschaald. We hebben veel tijd besteed aan het ondersteunen van de burgemeester in zijn
crisistaak. In het afgelopen jaar was bijzonder veel aandacht voor demonstraties. Verder zijn we druk geweest
met het beantwoorden van vragen van inwoners en ondernemers. We werkten nauw samen met de
veiligheidsregio om alles te doen wat nodig is.
Ondermijning
Ondermijning blijft een bijzonder fenomeen binnen de lokale overheid. Het heeft betrekking op de
vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Lokaal en regionaal heeft de aanpak in 2021 meer vorm
gekregen. Ondanks de drukte omtrent de aanpak van de coronacrisis is de aanpak van ondermijning in 2021
een prioriteit geweest. Het kernteam ondermijning staat en verzorgt integraal kleinschalige controles. We zijn
in 2021 eveneens gestart met het project Ariadne in samenwerking met de provincie. Dit project moet in 2022
een vervolg krijgen.

Beleidskaders
 Integraal Veiligheidsplan gemeente Zevenaar 2019-2022 (2018)
 Jaarplan Integrale Veiligheid 2020 (2020)
 Plan van aanpak Ondermijning (2018)
 Handhavingsnota 'Een zaak van afwegen' Zevenaar
 Toezicht en handhavingsbeleid 2018-2022

WAT WILDEN WE BEREIKEN?
1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen
Het voorkomen en op een goede manier bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen.
1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid
Onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bezoekers zijn en voelen zich veilig in onze
gemeente.
Beleidsindicatoren (verplicht)
Naam
Diefstal uit woningen (aantal per 1.000
inwoners)
Toelichting
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Jaar
Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk
meting
2021
2021
2021
1,30
0,90
2,00
0,90

Verschil
1,1

In Zevenaar scoren we erg laag op het aantal woninginbraken.
Samen met de politie investeren we hier ook op. In het kader van
donkere dagen offensief maken we inwoners alert om hun huis
goed af te sluiten, daarnaast organiseren we samen met politie en
Buurtwhatsappgroepen acti
acties om de bewustwording te vergroten.

Naam
Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000
inwoners)
Toelichting
Vernielingen en beschadigingen (in de
openbare ruimte) (aantal per 1.000
inwoners)
Toelichting
Verwijzingen Halt (aantal per 10.000
jongeren)
Toelichting

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000
inwoners)
Toelichting

Jaar
Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk
meting
2021
2021
2021
3,40
2,90
2,40
2,90

Verschil
0,5

In 2021 is een stijging zichtbaar ten opzichte van 2020. We blijven
echter onder het Gelderse gemiddelde.
2021

5,70

4,40

3,10

4,40

1,3

In 2021 zien we een lichte daling, waarbij we ruim onder het
Gelders gemiddelde blijven.
2020

100,00

90,00

75,00

Het cijfer over 2021 is nog niet gepubliceerd op WSJG. De
afgelopen jaren laat het aantal Halt-verwijzingen een
schommelend beeld zien. De samenwerking is de afgelopen jaren
verbeterd.
2021

1,60

1,70

1,00

1,70

0,7

Het aantal winkeldiefstallen is iets toegenomen. Dit komt volgens
de politie met name doordat de aangiftebereidheid van
winkeliers, met name in het centrum, is gestegen.

WAT HEBBEN WE GEDAAN?
1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen
1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen
Jaar realisatie
Wij stimuleren inwonerinitiatieven die ontstaan om het Zevenaarse AED-netwerk te vergroten.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

2022

Jaar
stukken

Niet
Volgens Volgens
volgens
plan
plan
plan
De eerste hulpverlening in de kernen is op orde ; we zijn met de AED’s nagenoeg dekkend in alle kernen.

1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid
1.2.1 Bestrijden ondermijning
Jaar realisatie
2022
We nemen preventieve en repressieve maatregelen om vermenging van de onderwereld met de bovenwereld
tegen te gaan. Dit doen we op basis van het ondermijningsbeeld en signalen uit de interne organisatie. We
hebben een plan van aanpak ondermijning vastgesteld. We verwachten dat de inzet van
burgemeestersbevoegdheden zal toenemen om ondermijning te bestrijden.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
In 2021 hebben we prioriteit gegeven aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Er zijn in 2021 meerdere
integrale controles geweest, acht door het kernteam en een grootschalige in het kader van Ariadne. In het
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kader van artikel 13b Opiumwet heeft de burgemeester tien keer bestuurlijk opgetreden.

1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente
Jaar realisatie
2022
We zetten in op en ondersteunen initiatieven van inwoners zoals buurtpreventie in de vorm van
Buurtpreventie WhatsApp-groepen. We willen in het kader van buurtpreventie de WhatsAppgroepen verder
professionaliseren. Hierbij brengen we beheerders uit verschillende groepen met elkaar in contact, waardoor
een groter netwerk ontstaat, waarin beheerders van elkaar kunnen leren. De groepen op het Gelders Eiland
moeten hiervoor nog een inhaalslag maken. We ondersteunen, bestendigen en faciliteren minimaal 6 nieuwe
inwonersinitiatieven op het gebied van sociale veiligheid.
Vanuit de gebiedsteams zorgen we voor een zorgvuldige en adequate hulpverlening bij huiselijk geweld en
overlastgevende personen. De verbinding tussen zorg en veiligheid is hierin van cruciaal belang.
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De Buurtwhatsappgroepen hebben in 2021 niet voldoende aandacht gekregen. Er zijn wel enkele nieuwe
groepen opgestart, maar vanwege de coronamaatregelen hebben we geen bijeenkomsten georganiseerd,
alleen een bijeenkomst voor alle groepsbeheerders. In 2021 is de pilot Zorg en Veiligheid omgezet in
structureel team Zorg en Veiligheid. Daarnaast is een convenant gegevensverstrekking bij aanpak personen
met verward gedrag met de politie afgesloten. Zo hopen we de problemen rondom personen met verward
gedrag vroegtijdig te signaleren en eerder de juiste hulp op te starten. De eerste resultaten hiervan zijn
positief. Het afgelopen jaar is tevens een jeugdgroep in beeld gekomen in de Liemers. Samen met
buurgemeenten en partners werken we aan de aanpak.
WAT HEEFT HET GEKOST?
Baten en lasten per programma
Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Baten
Lasten

Primitieve Na wijziging
begroting
68
39

Realisatie

Verschil

189

149

3.368

3.460

3.631

-170

-3.300

-3.421

-3.442

-21

Baten

0

0

0

0

Lasten

0

0

0

0

Totaal mutaties reserves

0

0

0

0

-3.300

-3.421

-3.442

-21

Resultaat voor bestemming
Mutaties reserves

Resultaat na bestemming
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Verschillenanalyse
1.

Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer - Preventieve maatregelen
Vanwege het project 7Poort zijn in 2020 een aantal externe partijen aangesloten op de
Centrale Blusvoorziening. Voor deze aansluiting betalen ze een vergoeding. In 2021 zijn
de contracten hier, met terugwerkende kracht, voor opgesteld. De vergoeding is in 2021
dan ook deels met terugwerkende kracht in rekening gebracht. Dit verklaart deels de
hogere opbrengsten. Daarnaast is de aansluitbijdrage nog niet volledig verwerkt in de
begroting. Dit leggen wij, gecombineerd met de groot onderhoudskosten, in 2022 aan u
voor.
1.2 Openbare orde en veiligheid - Opstellen en handhaven APV
De Wet op de lijkbezorging gaat ervan uit dat de nabestaanden zorgdragen voor de
uitvaart. Zijn er geen nabestaanden, dan regelt de gemeente de uitvaart. In 2021 zijn er
meer uitvaarten geweest waarvoor de gemeente de uitvaart moest regelen. Een nadeel
van € 12.000.
De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang en verzorging van zwerfdieren binnen
de gemeente. In 2021 zijn er meer dieren opgevangen dan verwacht. Een nadeel van €
32.000.
Om de boa’s efficiënter in te zetten maken ze gebruik van het systeem Sigmax en zijn ze
voorzien van handheld en mobiele printers. Het gebruik hiervan geeft tijdwinst bij het
opvragen van kentekengegevens, het opleggen van boetes en het vastleggen van
waarschuwingen. Vanaf 1 juli 2021 zijn de parkeercontroleurs in dienst gekomen. Voor
het uitschrijven van de parkeerboetes zijn er modules aangeschaft van Sigmax. Nu maken
alle boa’s gebruiken van dezelfde applicatie. Deze kosten waren niet begroot. Een nadeel
van € 14.000.
Per saldo een totaal nadeel van € 58.000
1.2 Openbare orde en veiligheid - Opstellen en handhaven APV
Voor de extra inzet op de handhaving van de coronamaatregelen is een boa ingehuurd.
Door het voortduren van de maatregelen is een nadeel ontstaan van € 28.000.
Overige verschillen Programma 1 komt in de jaarrekening 2021 uit op een financieel nadeel van totaal €
21.000. Naast de hierboven omschreven afwijkingen zijn er enkele kleine verschillen
welke niet nader toegelicht worden.

61.000 V

S

-58.000 N

I

-28.000 N

I

4.000 V

I

Incidentele baten en lasten

Onderwerp
Programma 1. Veiligheid
Baten
Bommenregeling

Corona
Lasten
Bommenregeling

Corona
Totaal programma 1
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Omschrijving

Bedragen x € 1.000
Werkelijk Begroot

Voor explosievenonderzoek en opruiming is van het
Rijk een vergoeding ontvangen via de algemene
uitkering.
Meer- of minder ontvangsten in verband met corona.

123

0

87

-28

Voor explosievenonderzoek en opruiming zijn kosten
gemaakt. Hiervoor is van het Rijk een vergoeding
ontvangen.
Meer- of minder uitgaven in verband met corona.

123

0

168

50

-81

-78

2.VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
Omschrijving
Dit programma gaat over verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting e.d.), parkeren en openbaar
vervoer.
Wat willen we bereiken?
Wij willen een goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers.
Het is ons doel een verkeersveilige gemeente te zijn met een goede bereikbaarheid en doorstroming van
zowel het personen- als vrachtverkeer. Een optimale bereikbaarheid over de weg is een voorwaarde voor een
gezonde economische structuur, onze aantrekkelijkheid voor de transportsector en daarmee voor het
versterken van het logistieke profiel van Zevenaar. Ook de bereikbaarheid over water (onder andere laad- en
losplaats) is hier onderdeel van. Deze optimale bereikbaarheid willen wij voor onze gemeente realiseren. De
nieuwe ontsluiting van de gemeente op het rijkswegennet (A12 en A15) en de aanpassing van het
onderliggende wegennet hierop, waaronder het mogelijk doortrekken van het Witte Kruis, zijn hiervoor van
cruciaal belang. Als afgeleide van de infrastructuur voor het gemotoriseerde verkeer willen we een
fietsvriendelijke en -veilige gemeente zijn. We beoordelen daarvoor de bestaande fietsvoorzieningen en
maken inzichtelijk waar schakels niet voldoen, niet veilig zijn of ontbreken.

Ontwikkelingen
Witte Kruis
Het onderzoek naar het PlanMER is afgerond. In het bestuurlijk overleg met de Provincie is gekozen om de
Gebiedsaanpak Babberich nader uit te werken. Dat pakken wij in 2022 op. De kosten daarvoor dekken wij uit
de subsidie Mobiliteit van de Provincie. Om het project ook uit te voeren is een gemeentelijke investering
onontkoombaar.
Krimp provinciale bijdrage buurtbus
De buurtbusvereniging heeft aangegeven dat door veranderingen in de ondersteuning vanuit de provincie de
verwachting is dat het budget zal krimpen. Welke veranderingen hieraan onderhevig zijn, is opgevraagd bij de
vereniging en deze worden dan kenbaar gemaakt.

Beleidskaders
 Structuurvisie Zevenaar 2012-2030 (2013)
 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2020
 Tracébesluit A15/A12
 Beleidsplan openbare verlichting 2016 - 2025 Zevenaar
 Beleidsplan Openbare verlichting 2015 - 2023 Rijnwaarden
 Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 (2017)

WAT WILDEN WE BEREIKEN?
2.1 Verkeer en vervoer
In het kader van een goede bereikbaarheid streven wij naar goede ontsluitingen van onze kernen. Wij willen
een goede verbinding naar de verbrede A12 en de doorgetrokken A15 realiseren en het onderliggende
wegennet hier goed op aansluiten. Wij streven naar een directe verbinding van het Gelders Eiland op de
hoofdwegenstructuur (A12), waarbij er aandacht is voor de leefbaarheid in de kernen. Om het fietsgebruik te
stimuleren en de fietsveiligheid te waarborgen, zorgen wij voor een goed netwerk van fietsvoorzieningen en fietspaden. In de stad Zevenaar, tussen de kernen onderling en naar de omliggende gemeenten.
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2.2 Parkeren
Wij willen de parkeerdruk in het centrum van de stad Zevenaar door middel van betaald parkeren blijven
reguleren.
WAT HEBBEN WE GEDAAN?
2.1 Verkeer en vervoer
2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort
Jaar realisatie
2022
Bereikbaarheid van onze gemeente en de bedrijventerreinen in Zevenaar is belangrijk. Wij stimuleren de
uitgifte van de kavels op 7Poort volop (zie programma 3). Een belangrijke bijdrage hieraan levert het
aanleggen van een 2e viaduct.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
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Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
De aanbesteding van het 2e viaduct 7Poort is afgerond. In het najaar van 2021 is de realisatie gestart en net
voor de zomer 2022 wordt het 2e viaduct 7Poort opgeleverd.
2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau
Jaar realisatie
2020
Uitvoeren noodzakelijk achterstallig onderhoud
U heeft het gewenste onderhoudsniveau op beeldkwaliteit van de openbare ruimte vastgesteld. Het is
noodzakelijk dat wij op diverse wegen achterstallig onderhoud uitvoeren. Deze wegen zijn nu verkeersonveilig
en uitstel van onderhoud is niet langer te verantwoorden. Wanneer wij geen maatregelen nemen, vallen de
wegen onder de norm van wettelijke aansprakelijkheid en kunnen we schadeclaims verwachten.
Vervangen brug Eltenseweg
Op basis van uitgevoerde constructiemetingen en de daaruit blijkende slechte conditie van de brug mogen
zware vrachtvoertuigen (> 40 t) geen gebruik meer maken van deze brug. Deze tijdelijke maatregel kan tot
claims leiden van diverse transportbedrijven, doordat ze ongeveer 10 km moeten omrijden. Het overige
vrachtverkeer hebben we moeten beperken door eenrichtingsverkeer in te stellen. We kunnen de brug nu met
een noodmaatregel (een extra pijler aanbrengen) weer toegankelijk maken voor al het vrachtverkeer. De
begrote kosten hiervan bedragen ongeveer € 50.000. Deze kosten dekken wij uit het krediet (€ 650.000) van
de ‘vervanging brug Eltenseweg’ dat aangevraagd is in de Kadernota 2018-2022. Door deze tijdelijke
maatregel kan het restant krediet (€ 600.000) doorschuiven van 2019 naar 2022. Dit uitstel geeft
mogelijkheden om samen met Kreis Kleve (D) een integraal plan te maken om het gebied verder in te richten,
waardoor we mogelijk kosten kunnen besparen en een meer passende oplossing mogelijk wordt.
Reconstructie Halve Maan Lobith
Het projectgebied ‘reconstructie Halve Maan ’ omvat het gebied tussen de rotonde Batavenweg en
Herwensedijk. In dit projectgebied realiseren wij een fietsverbinding, vervangen wij ook alle verhardingen en
renoveren we het grootste gedeelte van het openbare groen. Verder parkeren automobilisten op de Halve
Maan op de rijbaan. Na de herinrichting kunnen zij alleen nog parkeren in de parkeervakken.
Herinrichting Kop van Tolkamer
De aanleiding voor de projecten is de achterstand in onderhoud openbare ruimte (verpaupering). De Kop van
Tolkamer onderscheidt zich van de omgeving. Door de kwaliteitsimpuls en het opknappen van de openbare
ruimte ontstaat in de Kop van Tolkamer een toeristische meerwaarde, waarmee de Kop van Tolkamer op de
kaart wordt gezet.
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Vervangen brug Eltenseweg
In afwachting van de geplande vervanging is de brug door tijdelijke maatregelen weer veilig. Jaarlijks
monitoren wij de brug 4 keer op het aspect van veiligheid. Deze inspecties hebben wij in 2021 uitgevoerd. Wij
constateren dat de brug nog steeds in relatief goede staat verkeert.
Reconstructie Halve Maan Lobith
Dit werk is afgerond.
Herinrichting Kop van Tolkamer
In 2021 hebben wij inzicht verschaft in de staat van de rioleringen. Op basis van dit onderzoek hebben wij een
vervangingsplan opgesteld.
2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering
Jaar realisatie
2027
In de huidige coalitieperiode (en verder) gaan we bestaande wegen herinrichten en voeren we planstudies uit
naar nieuwe wegen. In een aantal gevallen heeft u al een krediet beschikbaar gesteld voor capaciteit,
onderzoek en uitvoering.
De investeringen hebben betrekking op de volgende projecten:
 Coördinatie en regie infrastructurele projecten in de uitvoering
 Project A15/A12
 Aanpassing Arnhemseweg en weg Hengelder (waaronder Herinrichting parkeerplaatsen sportvelden
Hengelder, Oversteek Douwe Dekkerstraat en onvoorziene werken; nagenoeg gereed)
 Planvorming herinrichting Edisonstraat
 Planvorming herinrichting Mercurion
 Planvorming herinrichting Doesburgseweg
 Spoorverdubbeling Zevenaar-Didam (gereed)
 Herinrichting Babberichseweg
 Planstudie doortrekking Witte Kruis/MER
 Monitoring geluid, fijnstof en trillingen
 Onderzoeken akoestische maatregelen onderliggend wegennet
 Effecten realisatie vliegveld Lelystad voor Zevenaar
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Advies en planvorming A15 en A12.
Het is wachten op de uitspraak van de RvS. In afwachting van deze uitspraak is de aannemer GelreGroen
gestopt met de voorbereidende werkzaamheden. De tussenliggende periode wordt gebruikt om samen met
Rijkswaterstaat, Provincie, buurgemeenten en Waterschap plannen nog verder op elkaar af te stemmen.
Zodra er een positieve uitspraak van de RvS is, worden de werkzaamheden intensiever opgepakt.
Advies/planvorming spoorverdubbeling Zevenaar-Didam.
Het project is nagenoeg afgerond. Er is nog een aantal openstaande punten die ook in de afrondende fase
zitten. Deze gaan m.n. over de grondoverdracht en oplevering terreinen.
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Onderzoek PlanMER Witte Kruis (verbinding Gelders Eiland met A12).
Het onderzoek naar het PlanMER is afgerond. In het bestuurlijk overleg met de Provincie is gekozen om de
Gebiedsaanpak Babberich nader uit te werken. Dat wordt in 2022 opgepakt. De kosten daarvoor worden
gefinancierd uit de subsidie Mobiliteit van de Provincie. Voor de uitvoering van de Gebiedsaanpak zal
Zevenaar ook substantieel financieel moeten bijdragen.
Voorbereiding reconstructie weg Hengelder.
Dit project is afgerond.
Voorbereiding reconstructie Arnhemseweg.
Dit project is afgerond.
Uitvoering reconstructie Hengelder.
Dit project is gerealiseerd. In de RIB 2021-100 is inhoudelijke verantwoording afgelegd en is toelichting
gegeven over de besteding van de beschikbaar gestelde middelen. Het krediet kan daarom worden
afgesloten.
Uitvoering reconstructie Arnhemseweg.
Dit project is gerealiseerd. In de RIB 2021-100 is inhoudelijke verantwoording afgelegd en is toelichting
gegeven over de besteding van de beschikbaar gestelde middelen. Het krediet kan daarom worden
afgesloten.
Oversteek Douwes Dekkerstraat.
Dit project is gerealiseerd. In de RIB 2021-100 is inhoudelijke verantwoording afgelegd en is toelichting
gegeven over de besteding van de beschikbaar gestelde middelen. Het krediet kan daarom worden
afgesloten.
Planvorming Herinrichting Doesburgseweg.
Dit wordt opgepakt nadat de uitspraak van de Raad van State over het project ViA15 bekend is én voordat de
afsluiting van de Griethse Poort plaatsvindt.
Planvorming Herinrichting Edisonstraat.
Wij onderzoeken welke maatregelen (tijdelijk) genomen kunnen worden om het toekomstig verkeer via de
Edisonstraat te begeleiden totdat de aanpassingen aan de Griethse Poort en Doesburgseweg gereed zijn.
Planvorming Herinrichting Mercurion.
Dit wordt opgepakt nadat de Griethsepoort is afgesloten in het kader van het project ViA15.
Monitoring geluid/fijnstof/trillingen A12/A15.
Er vindt onderzoek plaats naar de effecten van de nieuwe infrastructuur voor de omgeving in Zevenaar. Er is
gestart met een nulmeting. Nadat de Arnhemseweg en weg Hengelder gereed waren, is in 2021 een nieuwe
meting uitgevoerd. Vanwege de coronacrisis was deze niet representatief en daarom wordt in 2023 een
nieuwe meting gedaan. De laatste meting vindt plaats na voltooiing van het project ViA15.
Coördinatie en regie infrastructurele projecten in uitvoering.
Afstemming en uitvoering tussen de diverse infrastructurele projecten die in voorbereiding of uitvoering zijn
zowel intern als extern en regionaal (buurgemeenten en andere stakeholders). De afstemming vindt in goed
overleg plaats en heeft zijn nut bewezen. Het college heeft eind 2021 d.m.v. een RIB verantwoording van de
reconstructie Arnhemseweg en Weg Hengelder en de daarbij behorende scope-uitbreidingen afgelegd.
Hiermee vervalt ook het nut en de noodzaak voor dit krediet voor coördinatie en regie. Deze kan daarom
worden afgesloten.
Herinrichting Babberichseweg als fietsstraat.
Het Voorlopig Ontwerp is gereed. De inspraak met de omgeving wordt opgestart en vervolgens kan het
Definitief Ontwerp (DO) gemaakt worden. Kosten voor DO en uitvoering worden betaald uit de Provinciale
subsidie en het krediet dat door de raad onlangs beschikbaar is gesteld.
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2.2 Parkeren
2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen
Jaar realisatie
2022
Parkeerautomaten
Wij hebben de parkeerautomaten in 2019 vervangen. Na evaluatie en ontwikkelingen zoals belparkeren en
invoeren kraskaarten voor bezoekers in gebied A, lijkt de huidige situatie qua aantal parkeerautomaten te
volstaan.
Digitaliseren van de parkeervergunningen
In het kader van de digitalisering en om eventuele veranderingen in het parkeer/uitgiftebeleid aan te brengen
willen wij een parkeeronderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek is essentieel om de parkeersituatie en
parkeerdruk in het centrum en de schil goed in kaart te brengen en daardoor veranderingen te kunnen
doorvoeren. Dit is een van de basisonderdelen voor de digitalisering en veranderingen in het beleid.
Parkeerbeleid
Wij streven er naar het parkeerbeleid in samenspraak met bewoners, ondernemers en bezoekers in 2021/2022
te actualiseren.
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Digitaliseren van de parkeervergunningen
In het kader van de digitalisering en om eventuele veranderingen in het parkeer-/uitgiftebeleid is er in het 4e
kwartaal 2021 een parkeeronderzoek geweest. Dit onderzoek is essentieel om de parkeersituatie en
parkeerdruk in het centrum en de schil daaromheen goed in kaart te brengen om eventueel veranderingen te
kunnen doorvoeren. Door de situatie rondom corona kon dit onderzoek niet eerder worden gehouden. Om de
complete digitalisering te kunnen doorvoeren, zal eerst een deel van het beleid moeten worden aangepast.
Er is eind 2021 een nieuwe applicatie aangeschaft voor de parkeervergunningen aangezien de huidige
applicatie niet meer ondersteund wordt. Deze nieuwe applicatie zal naar verwachting eind 2e, begin 3e
kwartaal 2022 worden uitgerold en waar mogelijk de digitalisering van de parkeervergunningen starten.
Parkeerbeleid
Mede door corona en het uitstellen van het parkeeronderzoek is het parkeerbeleid nog niet aangepast. Het
parkeeronderzoek is 4e kwartaal 2021 gehouden en het rapport van de parkeerdrukmeting dat we hebben
laten maken levert heel veel cijfermateriaal op. Dit moet geanalyseerd en gewogen worden en worden
vertaald naar beleid. Dit is erg complex gebleken omdat er diverse zaken door elkaar spelen. Wij streven er
naar om het actualiseren van het parkeerbeleid en parkeerverordening in 2022 af te ronden.
WAT HEEFT HET GEKOST?
Baten en lasten per programma
Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Baten
Lasten

Primitieve Na wijziging
begroting
197
628

Realisatie

Verschil

1.464

836

5.291

6.587

6.479

108

-5.093

-5.959

-5.015

944

Baten

68

1.003

877

-125

Lasten

0

0

0

0

68

1.003

877

-125

-5.026

-4.956

-4.138

819

Resultaat voor bestemming
Mutaties reserves

Totaal mutaties reserves
Resultaat na bestemming
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Verschillenanalyse
2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer - Gladheidsbestrijding
-58.000 N
De oorzaak voor dit incidentele nadeel is tweeledig. Ten eerste is er een nadeel ontstaan
door de extra inkoop van zout vanwege de extreme weersomstandigheden in februari
2021. Daarnaast zijn er meer tractoren ingehuurd. Dit was noodzakelijk doordat de
tractoren van de werf in technische zin niet meer voldeden. Hierdoor was de
inhuurbehoefte groter. Inmiddels zijn er nieuwe tractoren aangeschaft.
2.1 Verkeer en vervoer - Verkeersbeleid
284.000 V
De activiteiten voor Verbeteren openbaar vervoer/vervoer op maat worden voor het
grootste gedeelte gedekt uit een subsidie. Per saldo zijn deze in de jaarrekening
budgettair neutraal. Bij de lasten een voordeel van € 284.000.
941.000 V
2.1 Verkeer en vervoer - Verkeersbeleid
De gemeente Zevenaar heeft ter voorbereiding op de doortrekking A15 en verbreding van
de A12, de Arnhemseweg en de weg Hengelder gereconstrueerd. Deze reconstructies zijn
gefinancierd door de provincie. De scope uitbreidingen(uitbreidingen gelegen buiten de
projectgrens van beide reconstructies) zijn deels door RWS en deels door Zevenaar
gefinancierd. De projecten zijn opgeleverd binnen de beschikbaar gestelde
kredieten/subsidies, waarbij vooral de Integrale Gebiedsvisie Hengelder een positief
eindresultaat laat zien. Bij de baten een voordeel van € 941.000. (In RIB 2021-100 staat
een nadere toelichting.)
2.1 Verkeer en vervoer - Verkeersbeleid
-284.000 N
De activiteiten voor Verbeteren openbaar vervoer/vervoer op maat worden voor het
grootste gedeelte gedekt uit een subsidie. Per saldo zijn deze in de jaarrekening
budgettair neutraal. Bij de baten een nadeel van € 284.000.
2.1 Verkeer en vervoer - Wegen
-214.000 N
Op wegen is op de lasten een nadeel gerealiseerd van € 214.000. Dit wordt grotendeels
veroorzaakt door de bijdrages die nutsbedrijven leveren voor de verhardingen. Deze
ontvangsten doteren we aan de voorziening wegen, zodat we hier in de toekomst groot
onderhoud aan diezelfde verhardingen voor kunnen plegen. Deze bijdrages zijn, zoals u
kunt zien bij de toelichting op de baten, hoger uitgevallen, waardoor ook de dotatie aan
de voorziening hoger uitvalt dan geraamd. Daarnaast wordt het verschil verklaard door
een hogere doorbelasting vanuit de interne organisatie en lager uitvallende
kapitaallasten.
2.1 Verkeer en vervoer - Wegen
157.000 V
De gemeente krijgt een vergoeding van nutsbedrijven wanneer er ten behoeve van
nieuwe aanleg of schades van nutsbedrijven wegen of trottoirs aangetast worden. Deze
ontvangsten doteren we aan de voorziening wegen, zodat we hier in de toekomst groot
onderhoud aan diezelfde verhardingen voor kunnen plegen. Deze bijdrages zijn € 157.000
hoger uitgevallen dan begroot.
70.000 V
2.2 Verkeer en vervoer - Parkeren
Het voordeel op parkeren bedraagt € 70.000. Voor € 50.000 is dit voordeel ontstaan
doordat de conversie van de software van het digitaal parkeren en de naheffingen niet in
2021 maar in 2022 plaatsvindt. Dit betekent een voordeel in 2021. In de 1e
voortgangsrapportage wordt het budget opnieuw aangevraagd voor 2022. Daarnaast is
de geldinzameling en de meldkamer overgegaan naar een andere, goedkopere
leverancier. Dit levert een voordeel op van € 20.000.
0.10 Mutaties reserve - Wegen
-125.000 N
In 2016 is de reserve wegen in de voormalige gemeente Rijnwaarden gevormd vanuit de
voorziening wegen. Deze wenden we aan voor kosten achterstallig onderhoud aan wegen
in de voormalig gemeente Rijnwaarden. In de tweede voortgangsrapportage 2021
hebben we een onttrekking geraamd, maar deze is lager uitgevallen. Dit levert een nadeel
op van € 125.000.
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Overige verschillen Programma 2 komt in de jaarrekening 2021 uit op een financieel nadeel van totaal €
818.500. Naast de hierboven omschreven afwijkingen zijn er enkele kleine verschillen
welke niet nader toegelicht worden.

47.500 V

I

Incidentele baten en lasten

Onderwerp
Omschrijving
Programma 2. Verkeer en vervoer
Baten
Reserve wegen
De kosten voor het wegonderhoud worden jaarlijks
gedekt uit de daarvoor bestemde reserve.

Bedragen x € 1.000
Werkelijk Begroot

875

1.000

875

1.000

Lasten
Totaal programma 2

Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserves
Nummer Naam
9003

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Visie en planvorming station Zevenpoort

31

0

Eindstand

0

31

In 2013 en 2014 is in totaal € 70.000 beschikbaar gesteld voor visie en planvorming station Zevenpoort.
Toevoeging

Er zijn in 2021 geen stortingen geweest.

Onttrekking

Er zijn in 2021 geen onttrekkingen geweest.

9032

Wegen

1.054

358

875

537

In 2016 is deze reserve in de voormalige gemeente Rijnwaarden gevormd vanuit de voorziening wegen. Deze
voorziening wegen moest volgens de BBV-voorschriften worden opgeheven, omdat er geen actueel
beheersplan meer aanwezig was. Na vaststelling van een beheersplan wegen van de nieuwe gemeente
Zevenaar wordt deze reserve weer overgeboekt naar de voorziening wegen.
Toevoeging
Het budget dat voorheen in de voormalige gemeente Rijnwaarden in de voorziening groot
onderhoud wegen werd gestort wordt nu jaarlijks aan de reserve toegevoegd. Het gaat om
een bedrag van € 358.400.
Onttrekking

Er is in 2021 voor € 874.800 onttrokken uit de reserve wegen. Dit is besteed aan achterstallig
onderhoud aan wegen in de voormalige gemeente Rijnwaarden.

Totaal bestemmingsreserves

1.085

358

875

568

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Eindstand

Bestemmingsreserve afschrijvingslasten
Nummer Naam
9012

Snelfietsroute F12

395

0

1

394

In 2015 heeft de raad besloten tot de aanleg van een snelfietsroute F12. Van de totale kosten van € 3.110.000
resteert na cofinanciering een bijdrage van de gemeente Zevenaar van € 376.000. Inclusief rente is hiervoor
een reserve gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten.
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9036

Fietspad Geitenwaard

100

0

0

100

In 2017 heeft de raad als onderdeel van de bestedingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2016 een bedrag van €
100.000 beschikbaar gesteld voor aanleg van een fietspad in de Geitenwaard. In 2018 is dit bedrag
overgeboekt van de reserve bestedingsvoorstellen naar de reserve fietspad Geitenwaard ter dekking van de
toekomstige afschrijvingslasten.
9037

Herinrichting Tengnagelwaard

55

0

2

53

In 2017 heeft de raad van de gemeente Rijnwaarden als onderdeel van de bestedingsvoorstellen
jaarrekeningresultaat 2016 een bedrag van € 55.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de
Tengnagelwaard in Lobith. In 2018 is dit bedrag overgeboekt van de reserve bestedingsvoorstellen naar de
reserve herinrichting Tengnagelwaard ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten.

9055

Herontwikkeling Bizetstraat 1 Zevenaar

0

Deze bestemmingsreserve is ingesteld om de jaarlijkse afschrijvingslasten van de investering
'Herontwikkeling Bizetstraat 1' te dekken.
Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten

550

0

3

548

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Eindstand

Voorzieningen
Nummer Naam
8006

Openbare verlichting

221

26

12

236

Deze voorziening dient om schommelingen in de kosten van het periodieke onderhoud aan de openbare
verlichting op te vangen.
Toevoeging
De jaarlijkse storting van afgerond € 26.000 is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan.
Onttrekking

8007

In 2021 is er voor € 11.800 uit de voorziening onttrokken voor onderhoud aan de
lichtmasten.

Wegen

870

2.366

1.407

1.829

Afdekken van verplichtingen en om schommelingen in het wegenonderhoud op te kunnen vangen. Het groot
onderhoud aan de wegen is opgenomen in een meerjarenonderhoudsplanning. Na het vaststellen van de
geharmoniseerde meerjarenonderhoudsplanning wordt de reserve wegen van de voormalige gemeente
Rijnwaarden naar deze voorziening overgeheveld.
Toevoeging
De jaarlijkse storting van € 1.103.400 is conform het meerjarenonderhoudsplan
(wegenbeleidsplan). Daarnaast is in 2021 rekening gehouden met een overboeking van
€ 1.000.000 van de reserve wegen naar de voorziening wegen voor groot onderhoud wegen
in de voormalige gemeente Rijnwaarden. In werkelijkheid viel deze € 125.200 lager uit.
Tenslotte zijn de bijdrages van nutsbedrijven in de voorziening gestort.
Onttrekking
De onttrekking is conform meerjarenonderhoudsplan (wegenbeleidsplan).
8008

Bruggen

29

18

0

47

Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van kosten van groot onderhoud aan bruggen conform het
meerjarenonderhoudsplan.
Toevoeging
Op basis van het meerjarenonderhoudsplan doteren wij jaarlijks een bedrag van € 17.500
aan deze voorziening.
Onttrekking
In 2021 is er niet onttrokken aan deze voorziening voor onderhoud van bruggen.
Totaal voorzieningen
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1.121

2.409

1.419

2.111

3.ECONOMIE
Omschrijving
Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en
promotie van de gemeente.
Wat willen we bereiken?
Het behouden en versterken van de bestaande economische structuur. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
en het onderwijs zijn op elkaar afgestemd. We behouden de lokale en regionale werkgelegenheid en het
voorzieningenniveau.
Ontwikkelingen
Coronaherstel
Ook in 2021 bleef corona ons in de greep houden. Hoewel de economische groei in Nederland naar
verwachting uitkomt op 4,5%, zijn er toch lokaal flink wat ondernemers die hard getroffen zijn door de crisis.
Met name de niet-essentiële winkels, horeca, cultuur- en evenementenbranche, sportclubs, contactberoepen,
dierentuinen en pretparken.
Vanuit het Herstelplan blijven we de meest getroffen ondernemers steunen, onder andere door het nog niet
heffen van precario op de terrassen, het aanbieden van voorzieningen langs toeristische routestructuren, en
een stimuleringsfonds voor ondernemers die activiteiten willen organiseren. Daarnaast richt de gemeente een
Noodherstelfonds op.
Beleidskaders
- Herstelplan sociaaleconomische injectie Zevenaar (2020)
- Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017)
- Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 (2012)
- Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 (2015)
- Liemers Economische Visie (2019)
- Economische Agenda Zevenaar (2021)
- Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2021 - 2024
WAT WILDEN WE BEREIKEN?
3.1 Versterken economische ontwikkeling
Het versterken van de economische structuur, waarbij de focus ligt op logistiek, de maakindustrie,
riviergebonden bedrijvigheid en vrijetijdseconomie.
Beleidsindicatoren (verplicht)
Naam
Functiemenging (%)
Toelichting

Vestigingen (van bedrijven) (aantal per
1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar)
Toelichting

Jaar
Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk Verschil
meting
2021
2021
2020
53,50
46,60
46,00
De waarden uit 2021 zijn nog niet bekend. Naar verwachting zal
de realisatie in 2021 een lagere waarde geven: het aantal
woningen is harder gestegen dan het aantal banen.
2020

150,10

134,90

137,00

De waarde van 2021 zijn nog niet bekend. Naar verwachting zal
het aantal gestegen zijn. Mede als gevolg van de
steunmaatregelen in corona crisis is het aantal vestigingen
gegroeid.

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen
Het bieden van voldoende en kwalitatief goede werklocaties, waarin ruimte is voor nieuwvestiging en
uitbreiding van bestaande bedrijven.
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3.3 Dienstverlening aan ondernemers
Een goede waardering van onze dienstverlening door ondernemers.
3.4 Gebiedsmarketing
Wij willen de naamsbekendheid van onze gemeente vergroten en economische groei realiseren. Economische
groei zorgt voor behoud van het bovenlokale voorzieningenniveau. Het is ons doel de toeristische en
recreatieve kwaliteiten van onze prachtige gemeente te promoten en bezoekersaantallen te verhogen. We
willen ondernemers aantrekken door hen bekend te maken met het positieve vestigingsklimaat voor bedrijven
in onze gemeente.
WAT HEBBEN WE GEDAAN?
3.1 Versterken economische ontwikkeling
3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening
Jaar realisatie
2020
in buitengebied
Het buitengebied van de Zevenaar is nog niet voorzien van snel en betrouwbaar internet. In oktober 2018
hebben de gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen de samenwerking afgerond, omdat de mogelijkheden
om glasvezel in het buitengebied aan te laten leggen inzichtelijk waren gemaakt. Twee marktpartijen hebben
onafhankelijk van elkaar interesse getoond in de aanleg van glasvezel in het buitengebied.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
De kernen in het Gelders eiland zijn voorzien van de mogelijkheid voor een glasvezel aansluiting. Tuindorp zat
niet in de scope. Deze wordt zoals het er nu uitziet in april 2022 uitgevoerd.
Voor het overige deel, vooral het buitengebied, gaat de aanleg niet volgens de vooraf gestelde tijdsplanning
van de aannemer. De initiële instemming voor de gehele gemeente Zevenaar is na 2,5 jaar verlopen. De
betreffende aannemer heeft nu een nieuwe instemming voor de overige werkzaamheden richting de Transito
(Babberich). Voor het gedeelte wat uitgevoerd is, kan men dan ook van een huisaansluiting gebruik maken.

3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar
Jaar realisatie
2021
In 2018 wordt een Economische visie Liemers opgesteld. Aansluitend hierop werken we een visie met
uitvoeringsplan uit voor de gewenste economische ontwikkeling in onze gemeente.

Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens GerealiseerdGerealiseerd
plan
In de eerste helft van 2021 hebben we het opstellen van de Zevenaarse Economische Agenda samen met de
ondernemersverenigingen afgerond. We zijn gestart met de uitvoering hiervan. Het opstellen van de
economische visies Liemers en Zevenaar is hiermee afgerond.
3.1.4 Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties
Jaar realisatie
2024
(RPW)
Om vraag en aanbod naar werklocaties (bedrijventerreinen, kantoorlocaties en perifere detailhandel) in de
regio voor 2021 in balans te brengen, is het RPW opgesteld en door de provincie vastgesteld en juridisch
verankerd in de provinciale omgevingsverordening. Dit RPW moet nu worden uitgevoerd. Hiervoor is een
40

werkplan, met een werkorganisatie, opgesteld, dat de komende jaren wordt uitgevoerd. De kosten hiervoor
zijn begroot op € 95.000 op jaarbasis. Dit is geaccordeerd in het regionaal portefeuillehoudersoverleg EZ en de
kosten worden door de regio doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Deze bijdrage is afhankelijk van
het aantal inwoners.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
De provincie heeft het RPW 2021-2024 vastgesteld en verankert dit beleid in de provinciale
Omgevingsverordening. De Groene Metropoolregio heeft de gemeente Zevenaar 11,7 ha ontwikkelruimte
voor de uitbreiding van 7Poort toegekend. Voor deze uitbreiding stellen we een plan van aanpak op.
3.1.5 Uitvoeren Liemerse economische visie
Jaar realisatie
2023
De ambitie van de Liemers economische visie is het beter benutten van ontwikkelkansen en economische
potentie van de Liemers door het regionaal inzetten en leveren van extra inspanningen op de speerpunten
logistiek, maakindustrie en vrijetijdseconomie (inclusief retail).
De volgende doelstellingen willen we bereiken:
- Groei werkgelegenheid met 5% per jaar;
- Groei werkgelegenheid voor hoogopgeleide arbeidskrachten met 2% per jaar;
- Opstellen regionale ontwikkelagenda die als basis dient voor nieuwe werklocaties;
- Gezamenlijke branding op logistiek en vrijetijdseconomie;
- Kennisdeling, innovatie en samenwerking in de maakindustrie.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
De Liemerse Economische Visie (LEV) wordt over een periode van drie jaar (2020, 2021 en 2022) uitgevoerd
door de Liemerse Ambassade in opdracht van de vijf Liemerse gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar,
Montferland en Doesburg. De uitvoering van de LEV concentreert zich op de volgende thema's:
1. Ontwikkelagenda 2040
Resultaat 2021: mede door gezamenlijke Liemerse inspanning heeft de regio in juni besloten de gevraagde
uitbreidingsruimte op bedrijventerreinen in Duiven, Monterland en Zevenaar toe te kennen.
2. Branding Liemerse logistieke hotspot
Resultaat 2021: Een belangrijk onderdeel van duurzaam succes is de samenwerking, binnen de logistieke
sector, ondernemers onderling, onderwijs en de gemeenten. Gezamenlijk optrekken in de uitvoering van de
branding met het bestaande logistieke platform, Logistics Valley Liemers Achterhoek en onderwijs is
essentieel. De focus vanuit de Liemers is de branding, niet de uitvoering van de logistieke projecten. In 2021 is
ingezet op afstemming met verschillende netwerken en deelname aan de Provada, samen met Logistics
Valley.
3. Fieldlab Smart Industry
Resultaat: In het najaar 2021 is in opdracht van de Liemerse Ambassade een verkenning uitgevoerd naar de
behoefte aan een Fieldlab Smart Industry. Er is een duidelijke behoefte te herkennen bij de ondernemers die
hebben deelgenomen aan het onderzoek. Er is op basis van dit onderzoek nog geen éénduidig antwoord
verkregen op de vraag of een Fieldlab Smart Industry in de Liemers kansrijk is, en zo ja hoe we dit kunnen
realiseren.
4. Branding Liemerse Vrije Tijd
Resultaat: In de eerste helft van het jaar 2021 is er op basis van het merkconcept Kijk Verder in de Liemers een
advies marketing & communicatieplan opgesteld. Dit plan is in het najaar 2021 aangepast aan de actuele
situatie. Ook zijn de doelstellingen aangepast aan de financiële mogelijkheden. Rondom het Toeristisch
Platform De Liemers (TPDL) zijn ondernemers gevraagd hierover mee te denken. De oprichting is gepland in
2022. Daarnaast is er gewerkt aan een opdracht toekomstgericht gastheerschap. Deze start in januari 2022.
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3.2 Ruimte bieden voor ondernemen
3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten
Jaar realisatie
2021
In 2017 is het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar opgesteld. Op basis
hiervan wordt een aantal maatregelen voorgesteld om het centrum toekomstbestendig te maken. Hieraan
wordt gefaseerd uitvoering gegeven. In 2019 richten we ons op het planten van beeldbepalende bomen bij de
entrees van het centrum, het verder opwaarderen van de stegen en het structureren van het fietsparkeren.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens
plan

Volgens
plan

Niet
volgens
plan

De fietsenbeugels, banken en prullenbakken zijn geplaatst. De boombanken zijn ingekocht. Door de
moeizame en vertraagde levering van materialen voorzien we de plaatsing van de boombanken in 2022. Op
dit moment wordt de boombank nabij de Markt qua vormgeving en uitstraling nog nader afgestemd op de
herinrichtingsplannen van de Markt, waarna de boombank beoogd voor in de Grietsestraat mogelijk ook
aanpassing qua uitstraling behoeft. Voor de boombank in de Grietsestraat stemmen we nog af met de
omwonenden en omliggende bedrijven in relatie tot het aan te brengen groen.
Voorstel raad
Kennis nemen van de vertraging.

3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein
Jaar realisatie
2022
In 2019 wordt het voormalig gemeentehuis aan het Raadhuisplein herontwikkeld door de eigenaar. In
aansluiting hierop richten wij het plein opnieuw in, waarbij wij de uitgangspunten van het Inspiratiedocument
opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar toepassen. De voorbereiding van het ontwerpproces voor
de inrichting het Raadhuisplein is gestart in 2018, waarbij wij ook de discussie voeren over het wel of niet
realiseren van een semi-permanente overkapping over het plein.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
In juni 2020 hebben we het schetsontwerp aan alle betrokkenen gepresenteerd. Omdat het Raadhuisplein een
centrale plaats heeft in Zevenaar, hebben we zoveel mogelijk inwoners gevraagd een reactie te geven.
Vanwege de toen geldende corona maatregelen hebben we dit online gedaan. Door verschillende personen
en organisaties zijn nog aanvullende wensen en opmerkingen kenbaar gemaakt. Op basis van het
conceptontwerp en de aanvullingen is het definitieve ontwerp gemaakt.
Op 7 juli 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet
voor de herinrichting van het Raadhuisplein. Daarna zijn we alvast met de voorbereidingen voor de
uitvoeringsfase aan de slag gegaan.
De uitvoering is voorzien in het najaar van 2022.
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3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen
Jaar realisatie
2022
Om de economische waarde van bedrijventerreinen te behouden, knappen we verouderde bedrijventerreinen
op. Dit gebeurt op logische momenten. De bedrijventerreinen die we als eerste herstructureren zijn Tatelaar
in Zevenaar en Halve Maan in Lobith. We kunnen nog niet aangeven wanneer we hiermee starten, omdat we
eerst belangrijke verkeerskundige maatregelen moeten nemen. In de economische visie en het
uitvoeringsprogramma die we opstellen is herstructurering van bedrijventerreinen een thema.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
We zijn gestart met het voeren van gesprekken met ondernemers en andere partijen in de markt om
gezamenlijk te bepalen hoe het toekomstbestendig bedrijventerrein Tatelaar/Hengelder er uit moet zien en
hoe dit gezamenlijk georganiseerd kan worden. Er blijkt voorzichtige interesse te zijn voor het vormen van
een ondernemerscollectief. Daarnaast zijn er verschillende ideeën opgehaald in individuele gesprekken met
ondernemers. Deze interviews zijn samen met Lindus afgenomen. Door de lockdown aan het eind van het jaar
is de gezamenlijke fysieke bijeenkomst verschoven naar begin 2022. De uitkomsten uit de bijeenkomst
bepaalt of er een subsidieaanvraag bij de provincie kan worden ingediend voor het opstellen van een
gezamenlijk uitvoeringsplan.
3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1
Jaar realisatie
2022
Wij gaan diverse activiteiten uitvoeren in en om het gebouw Raadhuisplein 1. De warmte/koude-opslag wordt
afgedicht en het voormalige gemeentehuis zal deels worden gehuurd voor de functies: openbaar toilet,
fietsenstalling en kantoorruimte voor de marktmeester en evenementen.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Volgens
plan

Volgens
plan

Jaar
stukken

Niet
volgens
plan
Raadhuisplein 1 is casco opgeleverd. Wij zijn bezig met een architecten adviesbureau voor het inrichten van de
openbare ruimte, toilet, fietsenstalling en kantoorruimte. De initieel opgegeven inrichtingskosten zijn door de
exponentieel gestegen bouwkosten achterhaald, afhankelijk van de definitieve inrichting wordt een
aanvullend kredietvoorstel opgesteld voordat de werkzaamheden worden aanbesteed.
Voorstel raad
Kennis te nemen van de stand van zaken. In een later stadium komen wij hier bij u op terug.
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3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort
Jaar realisatie
2024
We gaan tot en met 2021 de nog circa 40 hectare beschikbare gronden op BusinessPark 7Poort uitgeven.
Hiervoor zijn versnellingsmaatregelen in gang gezet. Dit zijn onder andere de herinrichting van de Wal
Masqué, het aanleggen van de Weg 7Poort en het (inter)nationaal op de kaart zetten van 7Poort door actieve
marketing, acquisitie en de aanleg van een 2e viaduct (zie activiteit 2.1.1).
De kosten en opbrengsten zijn verwerkt in de GREX Zevenaar Oost.

Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens
plan

Niet
Niet
volgens
volgens
plan
plan
In 2021 zijn op BusinessPark 7Poort 3 kavels verkocht met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 0,91 hectare.
Voor het grootste deel van de resterende beschikbare kavels zijn we op dit moment in gesprek met
verschillende kandidaten. Het merendeel van deze kandidaten stelt definitieve aankoop echter uit afhankelijk
van duidelijkheid omtrent de nieuwe aansluiting Zevenaar-Oost als onderdeel van het Tracébesluit A15/A12.
Door de onduidelijkheid rond het Tracébesluit A15/A12 zijn ook een tweetal leveringen niet haalbaar
gebleken. Voor de resterende beschikbare kavels (allen op plandeel Landeweer en met een totale oppervlakte
van ca. 1,7 hectare) hebben zich inmiddels concrete kandidaten gemeld waarmee we in gesprek zijn.
Als gevolg van onzekerheden t.a.v. de afzet van grond die vrijkomt bij de realisatie van de waterstructuur is
het definitieve ontwerp van de waterstructuur en de inrichting van de Wal Masqué nog niet definitief
afgerond. De realisatie hiervan is daarom doorgeschoven naar de 2e helft van 2022.
De voorbereidingen voor de definitieve inrichting van de infrastructuur, zoals het inrichten van kruispunten,
de realisatie van de fiets- en voetpaden en het inrichten van de bermen is gestart. De werkzaamheden voeren
we gefaseerd uit en starten medio 2022 en lopen door tot naar verwachting medio 2024.
Voorstel raad
Kennis nemen van de vertraging in de uitgifte en de realisatie.
3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op
Jaar realisatie
2021
BusinessPark 7Poort
Het ontwikkelen van de FOZ op BusinessPark 7Poort is in de 'voorbereidingsfase'. Dat betekent dat we
werken aan de planuitwerking, de omgevingsvergunning en de voortgang van het Actieplan (convenant).

Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Niet
Niet
Niet
volgens
volgens
volgens
plan
plan
plan
Vanwege de nog steeds uitblijvende, definitieve duidelijkheid omtrent de aansluiting Zevenaar-Oost als
onderdeel van het project Doortrekking A15 / Verbreding A12, is de levering van de kavel verder uitgesteld. De
gronduitgifte ten behoeve van de Fashion Outlet Zevenaar is nu voorzien medio 2022 / 2e helft 2022.
Realisatie start direct na levering van de kavel. Opening van de FOZ staat nu gepland voor voorjaar 2024.
Het voorziene moment van gronduitgifte is niet in strijd met de afspraken hieromtrent in de koop- en
realisatieovereenkomst van de Fashion Outlet Zevenaar.
Voorstel raad
Wij stellen u voor om kennis te nemen van de hierboven omschreven aanpassing van de planning.
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3.3 Dienstverlening aan ondernemers
3.3.2 Stimuleren start-ups
Jaar realisatie
2022
We stimuleren startende bedrijven om de werkgelegenheid in onze gemeente te verhogen. Wat de beste
manier is om dit te doen zal blijken uit de nog op te stellen economische visie Zevenaar. In de economische
visie Zevenaar gaan we bepalen welk resultaat we nastreven met deze maatregel.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Niet
Niet
Niet
gestart
gestart
gestart
Vanuit de ambitie 'Meer ruimte voor ondernemerschap' wilden de Zevenaarse ondernemersverenigingen in
het vierde kwartaal een themabijeenkomst voor startende en jonge ondernemer organiseren, gefaciliteerd
door de gemeente. Helaas gooide corona roet in het eten en moet dit worden doorgeschoven naar 2022.

WAT HEEFT HET GEKOST?
Baten en lasten per programma
Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Baten
Lasten

Primitieve Na wijziging
begroting
18.508
3.620

Realisatie

Verschil

1.860

-1.760

19.370

4.242

2.789

1.453

-862

-622

-929

-307

487

866

866

0

0

840

840

0

Totaal mutaties reserves

487

26

26

0

Resultaat na bestemming

-375

-597

-904

-307

Resultaat voor bestemming
Mutaties reserves
Baten
Lasten

Verschillenanalyse
3.

Economie

3.1 Economische ontwikkelingen - Economische zaken
De oplevering van de nieuwbouw aan het Raadhuisplein is vertraagd en is pas eind 2021
opgeleverd. De eerste huurkosten voor de ruimte in deze nieuwbouw verwachten we in
2022. Een voordeel van in totaal € 56.000. Daarnaast is er een aantal kleinere afwijkingen
van in totaal € 18.000. Dit resulteert in een voordeel van € 74.000.
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74.000 V

I

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Grondexploitatie Zevenaar-Oost Bedrijven.
Ten behoeve van de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties heeft een integrale
doorrekening plaatsgevonden. Een en ander op basis van actuele marktontwikkelingen
en een uitgangspuntennotitie welke op 18 maart 2022 door ons is vastgesteld. Deze
jaarlijkse herziening is vervat in de uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021. In deze
uitvoeringsrapportage is het verwachte resultaat voor Zevenaar-Oost Bedrijven becijferd
op € 12.437.000 op basis van netto contante waarde (NCW) per 1 januari 2022. Ten
opzichte van vorig jaar is dit een verslechtering van € 345.000 NCW.
Voor deze verslechtering kunnen de volgende oorzaken worden aangewezen:

-345.000 N

I

-25.000 N

I

1. De bijstelling van de grondopbrengsten in de grondexploitatie op basis van de
Grondprijsbrief 2022 bedraagt € 1.538.000 positief.
2. De rente-effecten op de diverse deelgrondexploitaties Bedrijven bedragen € 885.000
nadelig. De lagere rentevoet (1,35% in plaats van 1,57%) heeft voor deze winstgevende
grondexploitaties een dempend effect. Vertraging in de gronduitgifte, met name de FOZ,
levert ook een rentenadeel op. Dit wordt nog eens versterkt door het feit dat de
verplichte discontovoet van 2% waarmee het resultaat contant wordt gemaakt in
toenemende mate afwijkt van de rekenrente. De rekenrente welke ook aan regels
onderhevig is, laat al enkele jaren een dalende tendens zien en is voor 2021 bepaald op
1,35%. Het verschil tussen discontovoet en rekenrente werkt bij positieve
grondexploitaties nadelig uit.
3. Er heeft een prijspeilcorrectie plaatsgevonden om de budgetten te actualiseren op het
huidige prijsniveau. In combinatie met een hoger percentage voor toekomstige
inflatieverschillen levert dit een nadeel op van € 516.000.
4. Het budget voor VTU- en plankosten moest verhoogd worden vanwege een hogere
interne doorbelasting van kosten van overhead. Een nadeel van € 50.000.
5. De vertraging in de uitspraak van de Raad van State rond het Tracébesluit ViA15 heeft
tot meer onzekerheden geleid bij kavelkopers en bij de ontwikkelaar van de FOZ. De
eerder genoemde vertraging in de uitgifte vraagt om extra budget voor VTU- en
plankosten. Enkele kavels rond de FOZ en op de Landeweer vragen om extra aandacht
om deze op een verantwoorde wijze afgezet te krijgen. Hierbij is een (gedeeltelijke)
planwijziging een optie en dit kost extra uren voor onderzoek e.d. Hierdoor is het
noodzakelijk om het budget voor planvorming te verhogen met € 249.000.
6. Het budget voor beheerskosten/WOZ heffingen diende te worden bijgesteld. De
gronden blijven door vertraging in de uitgifte langer gemeentelijk eigendom wat een
hogere interne doorbelasting van onder meer WOZ-heffingen tot gevolg heeft. Het
nadelige gevolg hiervan is € 105.000.
7. Het budget voor civieltechnische werken levert per saldo een nadeel op van € 74.000
omdat de inzichten rond de (fiets)infrastructuur op 7Poort zijn gewijzigd wat onder meer
leidt tot meer vierkante meters fietspad.
8. De overige niet nader verklaarde verschillen bedragen per saldo € 4.000 nadelig.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Grondexploitatie Zevenaar-Oost Bedrijven.
In de 2e Voortgangsrapportage (VGR) is uw raad gevraagd om een incidenteel budget ter
grootte van € 50.000 wegens de ontwikkelingen rond en het vestigen van Wvg (Wet
voorkeursrecht gemeenten) op 7PoortII. 7PoortII is nog geen vastgestelde
grondexploitatie. Dit budget blijkt onvoldoende te zijn geweest. Er waren meer uren en
advieskosten benodigd. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het budget van €
25.000.
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Overige verschillen Programma 3 komt in de jaarrekening 2021 uit op een financieel nadeel van totaal €
307.000. Naast de hierboven omschreven afwijkingen zijn er enkele kleine verschillen
welke niet nader toegelicht worden.

-11.000 N

I

Incidentele baten en lasten

Onderwerp
Programma 3. Economie
Baten
Herstelplan
Corona
Lasten
Bedrijventerrein

Herstelplan

Corona

Bedragen x € 1.000
Werkelijk Begroot

Omschrijving

De uitgaven vanuit het herstelplan worden gedekt uit
de bestemmingsreserve herstelplan.
Meer- of minder ontvangsten in verband met corona.

Door de ontwikkelingen met betrekking tot de
grondexploitatie Zevenaar-Oost is het verwachte
resultaat met afgerond € 345.000 naar beneden
bijgesteld. Dit bedrag is opgenomen in de
verliesvoorziening.
Op basis van het corona herstelplan zijn voor dit
programma met name bedragen uitgegeven in
verband met het stimuleren van ondernemers in het
centrum.
Meer- of minder uitgaven in verband met corona.

Totaal programma 3

26

26

-223

-223

344

0

26

26

3

0

-570

-223

Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten
Nummer Naam
9005

Centrummanagement

Beginstand Toevoeging Onttrekking
105

0

0

Eindstand
105

In de raadsvergadering van 25 januari 2017 heeft de gemeenteraad uit de algemene reserve een bedrag van €
280.000 beschikbaar gesteld voor centrummanagement. Het doel is het behoud van de economische vitaliteit
van het centrum als bovenlokaal winkelgebied en het daarbij versterken van de leefbaarheid.
9006

Revitalisering Tatelaar fase 2

500

0

0

Deze reserve is ingesteld om de afschrijvingslasten voor Revitalisering Tatelaar fase 2 te dekken.
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500

9051

Herinrichting Muldershof

0

490

0

490

Deze bestemmingsreserve is ingesteld om de jaarlijkse afschrijvingslasten van het krediet 'Herinrichting
Muldershof' te dekken.
Toevoeging
Vanuit de bestemmingsreserve 'Corona-herstelplan' is € 490.000 overgeheveld naar deze
bestemmingsreserve afschrijvingslasten Herinrichting Muldershof.
Onttrekking
9052

Herinrichting Markt Zevenaar

0

350

0

350

Deze bestemmingsreserve is ingesteld om de jaarlijkse afschrijvingslasten van het krediet 'Herinrichting
Markt Zevenaar' te dekken.
Toevoeging
Vanuit de bestemmingsreserve 'Corona-herstelplan' is € 350.000 overgeheveld naar deze
bestemmingsreserve afschrijvingslasten Herinrichting Muldershof.
Onttrekking
Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten
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605

840

0

1.445

4.ONDERWIJS
Omschrijving
Dit programma gaat over alle onderwijszaken, zoals het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen en
leerlingzaken (leerlingenvervoer, kinderopvang, volwasseneneducatie, onderwijsachterstandenbeleid).
Wat willen we bereiken?
We willen dat alle kinderen en jongeren opgroeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs.
Ontwikkelingen
Onderwijskansenbeleid
In 2021 hebben we in samenwerking met de betrokken partijen gewerkt aan de doelstellingen uit het
beleidsplan onderwijskansen 2020-2023. In de uitvoering hebben we in 2021 prioriteit gegeven aan vier
doelstellingen. Op deze prioriteiten hebben we goede voortgang geboekt in 2021. Een van de prioriteiten is:
meer kinderen die het nodig hebben mee te laten doen met de VVE (voorschoolse educatie). Het streven is
dat in 2023 minimaal 90% van alle kinderen met een VVE-indicatie meedoet aan voorschoolse educatie. In
2018 was dit 65% (35 peuters) van de kinderen met een VVE-indicatie. In 2020 is dit percentage gestegen naar
82% (57 peuters). Dat hebben we bereikt door o.a. meer tijd te besteden aan de toeleiding naar een VVEgroep. Daarnaast hebben we in 2021 afspraken gemaakt met het onderwijs over begeleiding en zorg in het
speciaal onderwijs. Hierdoor kunnen kinderen met ernstige problematieken naar school blijven gaan. Ten
derde zijn we in het kader van de doorgaande lijn basisonderwijs- voortgezet onderwijs gaan deelnemen aan
het project School ’s Cool. Dit betekent dat een vrijwilliger de leerling coacht bij de overgang naar het
voortgezet onderwijs). Ten slotte hebben we in 2021 een drietal projecten uitgevoerd om laaggeletterdheid te
voorkomen of aan te pakken (zie ook activiteit 4.1.5).
Nationaal programma Corona
In 2021 hebben we een plan gemaakt voor de besteding van de rijksmiddelen Nationaal Programma Corona
(doeluitkering). De thema’s zijn hulp en ondersteuning voor kwetsbare gezinnen, een impuls voor sport en
beweging, mentale gezondheid leerlingen voortgezet onderwijs en aanpak schoolverzuim als gevolg van de
tijdelijke schoolsluitingen. Deze thema’s zijn vorig jaar met het onderwijs en de kinderopvang
overeengekomen. Onderdeel van het plan is het schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen. De
schoolmaatschappelijk werkers gaan in 2022 op de basisscholen aan de slag.
Onderwijshuisvesting
In 2021 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor huisvesting van de basisscholen Wissel en
Tamboerijn, net als voor huisvesting van het Voortgezet onderwijs in overleg met de gemeenten Duiven en
Montferland (GRHVOL).. Er is besloten tot het doen van aanvullend onderzoek naar de effecten van
onderwijshuisvesting op deze onderwijslocatie Vestersbos. De meeste werkzaamheden voor vernieuwbouw
van de Guido Gezellestraat voor de leerlingen van de Sterrenschool en de kinderen van kinderopvang
LiemersLotus zijn in 2021 afgerond. De voorbereidingen voor de verbouwing van de Carrousel/de Maatjes aan
de Kardinaal de Jongstraat zijn gestart.
Bevorderen van een veilig en zorgzaam schoolklimaat
Het Halt-spreekuur op school (Liemers College) is in 2021 succesvol voortgezet. Halt heeft één spreekuur per
maand uitgevoerd, conform de afspraken met de gemeente.
De activiteiten van het Jongerenwerk op School en het Schoolmaatschappelijk Werk zijn geëvalueerd. De
gemeentelijke cofinanciering hiervan is, conform bezuinigingsvoorstel 18, komen te vervallen per 2022.
Vanwege de ondersteuning die beide projecten bieden in het tegengaan van de effecten van de coronamaatregelen onder jeugdigen, worden zowel het Jongerenwerk op School als het schoolmaatschappelijk werk
voor 2022 en 2023 voortgezet vanuit de rijksmiddelen voor het Nationaal Programma Onderwijs.
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Beleidskaders
 Beleidsplan onderwijskansen 2020-2023
 Beleidsregels uitvoering gemeentelijke taken Wet Kinderopvang Zevenaar 2019
 Convenant Schoolveiligheid, 14-06-2018 (Liemers College, Politie Basiseenheid Rivierenland-Oost,
Gemeente Zevenaar)
 Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 2014 (Liemers) (vastgesteld in 2014)
 Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 (2019)
 Visiedocument 'De verbinding van onderwijs en jeugd in de Liemers' (2015) (vastgesteld in 2015)
 Beleidsnota Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen gemeente Zevenaar 2018 e.v. (vastgesteld in
2018)
 Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020)
 Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Zevenaar 2020 (2019)
 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zevenaar 2020 (2019)
 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Zevenaar 2019
 Verordening leerlingenvervoer Zevenaar 2018
 Kadernota Samen aan Zet 2022
 Verordening maatschappelijke ondersteuning Zevenaar 2021
 Beleidsregels Wmo en Nadere regels Wmo Zevenaar 2021
WAT WILDEN WE BEREIKEN?
4.1 Onderwijs
Het is ons doel dat onze kinderen en jonge inwoners minimaal een startkwalificatie behalen om hun kansen op
een goede toekomst, participatie aan de samenleving en hun economische onafhankelijkheid te vergroten.
We willen daarom een goede toegankelijke (pedagogische) infrastructuur voor scholen in het basisonderwijs
en voortgezet onderwijs met een doorgaande lijn voor 0- tot 23-jarigen in onze gemeente. Hierbij zoeken wij
voortdurend samen met het onderwijs naar nieuwe verbindingen, in zowel de lokale gemeenschap als in het
bedrijfsleven.
Beleidsindicatoren (verplicht)
Naam
Absoluut verzuim (aantal per 1.000
leerlingen)
Toelichting

Relatief verzuim (aantal per 1.000
leerlingen)
Toelichting

Jaar
Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk
meting
2021
2021
2020
2,40
2,00

Verschil

De genoemde waarden hebben betrekking op het schooljaar
2019-2020 en geven het aantal absoluut verzuimers weer per
1.000 leerlingen.
De cijfers voor Zevenaar (2,0) wijken niet opvallend af van de
cijfers voor Gelderland (2,4) of Nederland (2,7). De cijfers voor
absoluut verzuim zijn de laatste jaren licht gestegen, doordat er
minder vrijstellingen worden afgegeven. Daardoor blijven zij
langer in beeld bij het Regionaal Bureau Leerplicht en kunnen zij
langer begeleid worden terug naar school, naar werk of
dagbesteding.
2019

21,00

25,00

20,00

Van relatief verzuim is sprake als een leerplichtige jeugdige (5 tot
16 jaar) of kwalificatieplichtige jeugdige (16 en 17 jaar) op een
school staat ingeschreven, maar onvoldoende aanwezig is.
De genoemde waarden hebben betrekking op het schooljaar
2018-2019 en geven het aantal relatief verzuimers weer per 1.000
leerlingen. De cijfers voor Zevenaar (25) wijken niet opvallend af
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van de cijfers voor Gelderland (21) of Nederland (26). De
leerplichtconsulent voert tijdig gesprekken met school, leerling
en ouders bij opvallend relatief verzuim. Ook de inzet van
preventieve verzuimcoaches voorkomt langduriger verzuim.
Voortijdige schoolverlaters zonder
startkwalificatie (vsv-ers) (% deelnemers
aan VO en MBO)
Toelichting

2020

1,60

1,10

Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tussen de 12 en 23 jaar
zonder startkwalificatie die langer dan een maand geen onderwijs
volgen of niet staan ingeschreven op een school.
Er is een daling zichtbaar in het percentage voortijdig
schoolverlaters. Enerzijds komt dit door betere monitoring door
het RBL, waardoor jeugdigen zonder schoolinschrijving sneller op
de radar komen. Anderzijds zien we dat als gevolg van Covid-19
en de bijkomende onzekerheden, jongeren langer op school
blijven zitten.

4.2 Kinderopvang
Peuters, vanaf 2 jaar, krijgen toegang tot een kwalitatieve peutervoorziening binnen de kinderopvang. Een
betekenisvolle speelleeromgeving stimuleert de ontwikkeling van peuters. Daarmee leggen we voor alle
peuters een sterke basis voor een goede start in het onderwijs.
4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME)
Wij willen dat inwoners, waaronder kinderen, in staat zijn om bewuste keuzes te maken ten aanzien van een
duurzame en leefbare samenleving.

WAT HEBBEN WE GEDAAN?
4.1 Onderwijs
4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen
Jaar realisatie
2022
We bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen en waar mogelijk een Kindcentrum. De schoolgebouwen
worden gebouwd op basis van het nog op te stellen IHP. We reserveren middelen voor de
onderwijshuisvesting. Het gaat hierbij om investeringen voor basisscholen en voor aanpassingen van de
locaties van het Voortgezet Onderwijs. Bij het beoordelen van de ingediende aanvragen voor
schoolgebouwen nemen we duurzaamheidsaspecten in overweging.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Niet
Niet
Volgens
volgens
volgens
plan
plan
plan
Het IHP is eind 2019 vastgesteld. De verbouwing van de scholen aan de Platanenlaan is in 2020 afgerond voor
zover het de gebouwen betreft. Het buitenterrein is nog in ontwikkeling. De verbouwing van de Guido
Gezellestraat voor de Sterrenschool (basisonderwijs) en kinderopvang LiemersLotus is in 2021 grotendeels
afgerond. De financiële verantwoording volgt in 2022. De voorbereiding van de verbouwing van de
Carrousel/de Maatjes is gestart. Een haalbaarheidsonderzoek naar de huisvesting van primair
(Wissel/Tamboerijn) en voortgezet onderwijs op de locatie Vestersbos wordt voortgezet met een aanvullend
onderzoek naar twee varianten en de mogelijke effecten hiervan op de omgeving.
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4.1.3 Beleid maken huisvesting voortgezet onderwijs
Jaar realisatie
2021
We gaan de huisvesting van het voortgezet onderwijs herzien. Dit is nodig vanwege de daling van
leerlingenaantallen en wijziging van het onderwijsconcept. In overleg met het schoolbestuur van het Liemers
college en de gemeenten Duiven en Montferland bepalen wij samen welke voorzieningen wanneer
gerealiseerd moeten zijn. Wij dragen voor ongeveer 40% bij in de totale kosten van de investeringen. Om in
2020/2021 aanpassingen te kunnen realiseren, hebben wij in 2019 een investering in de begroting
opgenomen.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
In 2021 is samen met de GRHVOL een haalbaarheidsonderzoek naar de huisvesting van voortgezet onderwijs
uitgevoerd. Dit onderzoek is in combinatie met het haalbaarheidsonderzoek naar de huisvesting van primair
onderwijs op locatie Vestersbos uitgevoerd. Er is besloten door de Zevenaarse raad (24 november 2021) tot
het doen van aanvullend onderzoek. Hier is ook aanvullend krediet voor beschikbaar gesteld.
4.1.5 Bevorderen van lezen en tegengaan van taalachterstand
Jaar realisatie
2025
Wij rollen de komende jaren het rijksbeleid ‘Tel mee met Taal’ lokaal verder uit om taalachterstand van jongs
af aan te bestrijden en leesbevorderingsactiviteiten te stimuleren. Daarnaast gaan we succesvolle pilots
binnen de specifieke regeling Volwasseneneducatie borgen binnen het structurele aanbod van het Taalhuis.
Het Taalhuis helpt mensen die moeite hebben met taal en digitaal (lezen, schrijven, rekenen,
computervaardigheden) om beter te leren lezen en schrijven.

Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
In 2021 hebben we een drietal projecten ondersteund die taal en lezen bij jonge kinderen en ouders
bevorderen. Deze staan in de uitvoeringsagenda bij het onderwijskansenplan. Het zijn de volgende projecten:
de Boekstartcoach, de Bibliotheek Op School en het project leesstimulering op de basisschool en het
voortgezet onderwijs. De Boekstartcoach heeft ouders van jonge kinderen geholpen bij het lezen en
voorlezen. In 2021 heeft Kunstwerk! de bibliotheek specifiek aandacht besteed aan ouders die behoefte
hebben aan meer ondersteuning bij de taal. Zij werden dan doorverwezen naar een cursus van het ROC of een
Taalmaatje van Caleidoz. De activiteiten zijn tijdens de Coronamaatregelen zoveel mogelijk doorgegaan.
4.1.7 Bevorderen van een veilig en zorgzaam schoolklimaat
Jaar realisatie
2022
Wij streven naar een (sociaal) veilig klimaat op en rondom de scholen voor voortgezet onderwijs in de
gemeente Zevenaar. Omdat een veilige omgeving voorwaarde is voor leren en ontwikkelen, werken wij met
de netwerkpartners aan een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken ten behoeve van het voorkomen en
bestrijden van overlast, vandalisme en ander (crimineel) gedrag.
Scholen staan midden in de samenleving. Met de integrale beleidsafstemming tussen de programma’s
Onderwijs, Veiligheid en Sociaal Domein versterken we, door de netwerksamenwerking, een (sociaal) veilig
klimaat op en rondom de scholen voor het voortgezet onderwijs in Zevenaar. Lokale (en regionale)
organisaties bundelen hun krachten om de samenwerkingsagenda: veilige en zorgzame schoolomgeving
vorm te geven. De inzet voor een (sociaal) veilige schoolomgeving betreft een co-financiering. Binnen
programma 6 Sociaal Domein – Jeugdgezondheidszorg is een bestaand (integraal) gemeentelijk budget
hiervoor geoormerkt.
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Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
Het Halt-spreekuur op school (Liemers College) is in 2021 succesvol voortgezet. Halt heeft één spreekuur per
maand uitgevoerd in de maanden maart t/m juni en september t/m november.
De activiteiten van het Jongerenwerk op School en het Schoolmaatschappelijk Werk zijn geëvalueerd. De
gemeentelijke cofinanciering hiervan is, conform bezuinigingsvoorstel 18, komen te vervallen per 2022.
Vanwege de ondersteuning die beide projecten bieden in het tegengaan van de effecten van de coronamaatregelen onder jeugdigen, worden zowel het Jongerenwerk op School als het schoolmaatschappelijk werk
tijdelijk voortgezet vanuit de gemeentelijke middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs.
4.1.8 Bevorderen deelname educatieaanbod van beperkt geletterden
Jaar realisatie
2023
We streven ernaar dat meer inwoners in de gemeente Zevenaar de reken- en taalbasisvaardigheden
beheersen zodat zij mee kunnen doen in onze samenleving. Het draagt bij aan inclusie, aan een betere
gezondheid, een betere financiële positie en meer kansen op de arbeidsmarkt. Ook draagt het bij aan de
ontwikkeling van hun kinderen. Naast de doorontwikkeling van de netwerksamenwerking binnen het Taalhuis
blijft het gemeentelijk (preventieve) beleid t.b.v. lees- en taalstimulering, een aanjager voor het
bewustwordingsproces dat Lezen Loont!

Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
Aan het Regionaal programma volwasseneneducatie 2021, vastgesteld door het regionaal
Portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, is uitvoering gegeven. Focuspunt was onder meer het bereiken van
laaggeletterde inwoners met Nederlands als moedertaal (NT1). Daartoe is onder andere de doorverwijzing
vanuit de Regionale Sociale Dienst versterkt. Ook is nauw samengewerkt met onderwijspartners en
kinderopvangorganisaties om taalachterstand bij kinderen én ouders te signaleren en aan te pakken.
Partners in het Taalhuis de Liemers hebben in 2021 diverse cursussen en taaltrajecten aangeboden, en
ondanks corona-maatregelen in het onderwijs hun deelnemers zo goed mogelijk bij de les gehouden.
4.2 Kinderopvang
4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang
Jaar realisatie
2022
Wij zetten in op een kwalitatieve voorschoolse voorziening voor alle jonge kinderen. Dit geldt voor het aanbod
voor peuters van ouders die recht hebben op Kinderopvangtoeslag en ouders die gebruik maken van een
gesubsidieerde peuterplek. De uitvoering van de wettelijke taken gericht op Toezicht (Inspectie en
Handhaving) registreren wij in het Landelijk Register Kinderopvang, waardoor we de uitvoering ook kunnen
toetsen volgens de wettelijke kaders.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
De harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is in 2018 ingevoerd. De gemeente heeft in 2021
evenals de voorgaande jaren een subsidie verleend aan de voorschoolse organisaties. Deze subsidie is bedoeld
voor de peuters waarvan de ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen van het rijk. De kosten zijn betaald
uit de reguliere begroting en uit het rijksbudget voor onderwijsachterstandenbeleid.
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4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME)
4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met
Jaar realisatie
2021
natuur en milieu
De NME geeft mede invulling aan thema's voeding, beweging en gezondheid. Binnen de NME worden
inwoners, waaronder kinderen, voorzien van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van natuur en
milieu. Gecombineerd met een goed ontwikkeld waardebesef wordt er een basis gelegd om bewuste keuzen
te maken ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens
plan

Niet
Niet
volgens
volgens
plan
plan
Door corona zijn er minder lesactiviteiten en excursies georganiseerd, tijdelijk geen dieren uitgeleend en
minder gastlessen gegeven. Wel is de uitleen van leskisten en materialen doorgegaan.
Voorstel raad
Na de zomervakantie 2022 verwachten we dat NME Liemers een normaal jaarprogramma kan gaan draaien.
WAT HEEFT HET GEKOST?
Baten en lasten per programma
Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Baten
Lasten

Primitieve Na wijziging
begroting
954
1.500

Realisatie

Verschil

1.362

-138

5.330

5.794

5.188

606

-4.376

-4.294

-3.826

468

Baten

73

95

93

-2

Lasten

0

24

24

0

73

71

70

-2

-4.303

-4.222

-3.756

466

Resultaat voor bestemming
Mutaties reserves

Totaal mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Verschillenanalyse
4.

Onderwijs

4. Onderwijs - Kapitaallasten
Op het programma 'Onderwijs' is ten opzichte van de begroting een voordeel
gerealiseerd van € 119.000. In de jaarrekening is onder resultaat een analyse van de
afwijkingen van de rente en afschrijving opgenomen en toegelicht.
4.2 Onderwijs - Onderwijshuisvesting
Betreft diverse incidentele meevallers: minder schades, minder gymvervoer vanwege
corona maatregelen, vervallen kosten voor de huur van 2 lokalen t.b.v. basisschool de
Carrousel per 1 juli 2021.
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119.000 V

I

25.000 V

I

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingszaken - Leerlingzorg en begeleiding
De gemeentelijke bijdrage voor 'Taalhuiscoördinatie' is eenmalig bekostigd vanuit
regionale middelen voor de aanpak laaggeletterdheid. Tevens is vanuit de regionale
middelen een aanvullende eenmalige bijdrage ontvangen.
In 2021 is de in 2019 beschikbaargestelde subsidie 'Ouderbetrokkenheid, Sterk door Taal'
vastgesteld waardoor een deel van de subsidie is terugbetaald aan de gemeente.
Eén van de doelen uit dit budget heeft niet plaatsgevonden i.v.m. de corona-maatregelen
en schoolsluitingen en een activiteit is bekostigd vanuit de specifieke uitkering van het rijk
voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB).
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingszaken - Lokaal onderwijsbeleid
Het rijk (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft voor de periode
augustus 2021 t/m 31 juli 2023 een specifieke uitkering beschikbaar gesteld t.b.v. 'inhalen
covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen'. Er is in 2021 nog geen beroep gedaan op
deze middelen. We verwachten deze middelen in vermelde periode in te zetten voor
laagdrempelige opvoedingsondersteuning, contactpersoon gebiedsteams onderwijs en
opvang, schoolmaatschappelijk werk, jongerencoach en programma's voor gezonde
leefstijl.
De over 2021 ontvangen specifieke uitkering is als verplichting opgenomen in deze
jaarrekening. De termijn waarbinnen de middelen kunnen worden ingezet is verlengd t/m
31 juli 2025. Hierna volgt de definitieve verantwoording aan het rijk.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingszaken - Lokaal onderwijsbeleid
Verwezen wordt naar de toelichting vermeld onder lasten (V 141.000). Betreft de van het
rijk ontvangen specifieke uitkering 'Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen'.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingszaken - Leerlingenvervoer
Het leerlingenvervoer laat een voordeel zien van € 164.000. De BVO DRAN heeft voor een
bedrag van € 108.000 aan besparingen gerealiseerd door lagere inzetkosten per dag.
Daarnaast zijn de kosten in de 2e helft van 2021 nog gedaald vanwege corona.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingszaken - Peuteropvang
I.v.m. corona zijn in 2021 incidenteel minder subsidies aangevraagd.
4. Onderwijs
Saldo van diverse overige kleine verschillen die niet worden toegelicht.
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Incidentele baten en lasten

Onderwerp
Programma 4. Onderwijs
Baten
Corona
Lasten
Corona
Totaal programma 4
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Omschrijving

Bedragen x € 1.000
Werkelijk Begroot

Meer- of minder ontvangsten in verband met corona.

300

441

Meer- of minder uitgaven in verband met corona.

180

361

120

80

Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserves
Nummer Naam
9008

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Verhuizing peuterspeelzaalwerk

24

0

Eindstand

24

0

In 2017 is een claim op de Algemene reserve voor de verhuizing van het peuterspeelzaalwerk omgezet in een
aparte reserve. De nieuwe IKC locatie aan de Platanenlaan is in 2020 opgeleverd. De bestemmingsreserve
voor de verhuizing is in 2020 niet ingezet en is in 2021 toegevoegd aan de algemene reserve.
Onttrekking

De resterende bedrag van de bestemmingsreserve is, conform besluit bij vaststelling van de
jaarrekening 2020, in 2021 toegevoegd aan de algemene reserve.

Totaal bestemmingsreserves

24

0

24

0

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Eindstand

Bestemmingsreserve afschrijvingslasten
Nummer Naam
9028

Onderwijshuisvesting

299

0

10

290

In 2006 is in de gemeente Rijnwaarden geïnvesteerd in onderwijshuisvesting. Deze investering is destijds
gedekt met eenmalige middelen. Daarom is conform de BBV-regels een reserve afschrijvingslasten gevormd.
In de Nota reserves en voorzieningen is deze reserve in 2018 vanuit de algemene reserve aangevuld met €
248.661 zodat de reserve nu op het juiste niveau is om de gehele afschrijvingslast van de investeringen in
onderwijshuisvesting te kunnen dekken.

9029

Basisschool 't Scathe

2.069

0
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2.011

In 2012 is de investering in de bouw van de basisschool 't Scathe in Pannerden voor een bedrag van € 650.000
gedekt met eenmalige middelen. Daarom is conform de BBV-regels een reserve afschrijvingslasten gevormd.
Op basis van de Nota reserves en voorzieningen 2018 is de reserve in 2018 aangevuld met € 1.737.809
waardoor nu de gehele afschrijvingslast gedekt wordt uit deze reserve afschrijvingslasten.

9034

De Cirkel/De Duim

662

0

28

634

In 2017 heeft de raad van de voormalige gemeente Rijnwaarden uit de reserve bestedingsvoorstellen
jaarrekening 2016 € 280.000 beschikbaar gesteld voor de verbouwing van de Cirkel en de verhuizing van
jeugdsoos de Duim. In 2018 is hiervoor een reserve afschrijvingslasten gevormd. Conform de Nota reserves en
voorzieningen 2018 is de reserve in 2018 aangevuld met € 281.651 om de reserve op het juiste niveau te
brengen om de gehele afschrijvingslast van de investering te dekken.
9053

Locatie Vestersbos

0

0

0

0

Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor de afschrijvingslasten van de locatie Vestersbos. Het betreft hierbij
de aanvulling van € 6.500.000 die extra is toegezegd bij de Kadernota 2022.
Toevoeging
In 2022 wordt een bedrag van € 6.500.000 overgeheveld van de algemene reserve naar deze
bestemmingsreserve afschrijvingslasten.
Onttrekking
Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten
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3.030

0

96

2.934

5.SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
Omschrijving
Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, erfgoed, media (bibliotheek), openbaar
groen en vrijetijdseconomie.
Wat willen we bereiken?
We willen een gemeente zijn waar inwoners prettig wonen en waar voldoende mogelijkheden zijn om te
sporten, culturele activiteiten te ontplooien of hieraan deel te nemen en te recreëren.
Ontwikkelingen
Sportbeleid
Op 24 november 2021 is het beleidsplan Sport en Bewegen 2021-2028 vastgesteld door de gemeenteraad. In
het voortraject van het nieuwe sportbeleid zijn participatiebijeenkomsten gehouden met partners.
Het nieuwe sportbeleid wordt momenteel uitgewerkt in een uitvoeringsagenda waarin we prioriteiten voor de
komende jaren gaan stellen samen met belangrijke partners vanuit het veld.
Onderzoek Sportpark Hengelder
Dit onderzoek, ontstaan vanuit een burgerinitiatief, is gericht op het toekomstige aanbod van
sportaccommodaties in de stad Zevenaar. Onderzoeksbureau ICS is de afrondende fase van het onderzoek
gestart. Onlangs heeft de initiatiefgroep aanvullende gesprekken gevoerd met alle partijen op Hengelder. Het
draagvlak voor samenwerking/centralisering wordt steeds groter, maar bevindt zich nog op glad ijs. ICS werkt
nu de scenario’s van het onderzoek uit en er zullen nog twee bijeenkomsten plaatsvinden (met de
initiatiefgroep en met alle betrokkenen). Daarna zal de raad moeten worden geïnformeerd en zal er een
vervolg moeten worden bepaald.
Sportakkoord
Het sportakkoord heeft door de coronacrisis een tegenslag te verduren gehad. Het aantal aanvragen liep
terug en een groot deel van het uitvoeringsbudget is nog niet besteed. Nu de samenleving weer open lijkt te
gaan, wordt er gewerkt aan het opzetten van proces- en administratieve ondersteuning in de Liemers.
Hierdoor krijgen de stuurgroepleden meer tijd om de rol van kartrekker op zich te nemen. De komende tijd zal
in het teken staan van het optimaliseren van de interne samenwerking, het promoten van het sport akkoord
en het intensiveren van de samenwerking met de aangesloten partijen.
Stedenbanden
Gezien de beperkingen die de coronacrisis in 2021 met zich meebracht, zijn er geen activiteiten aan de orde
geweest met betrekking tot de twee stedenbanden die onze gemeente heeft.
Vrijetijdseconomie
Door Covid hebben veel ondernemers en organisatoren in de vrijetijdssector het zwaar gehad. Nu Covid lijkt
af te vlakken is er weer ruimte voor herstart en opbouw. De komende jaren zal pas blijken hoe groot de
impact is geweest en wat de gevolgen zijn voor bedrijven. Waar mogelijk zullen wij als gemeente helpen
volgens de maatregelen die opgenomen zijn in het herstelplan.
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Beleidskaders
 Beleidsnota Sport 2013-2020
 Cultuur en erfgoedpact de Liemers 2017-2020 (2017)
 Notitie kunstbezit
 Camperplaatsenbeleid Rijnwaarden (2014)
 Rijnwaarden: ’t Gelders Eiland, Visie vrijetijdseconomie en impactstudie overnachtingshaven (2013)
 Beleidsnota Horeca als nevenfunctie in het buitengebied (2014)
 Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017)
 Beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 e.v. (2018)
 Beleidsplan IBOR (integraal beheer openbare ruimte) Zevenaar (2018)
 Bomenbeleidsplan Zevenaar 2016-2026 (2016)
 Groenbeleidsplan Rijnwaarden 2016-2026 (2016)
 Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030
 Cultuurhistorische waardenkaart 2013
 Een visie op het erfgoed 2015-2019 (Zevenaar)
 Beleidsplan Stedelijk Groen 2006-2016
 Beleidskader Vrijetijdseconomie 2030 (2019)
 Archeologiebeleid Rijnwaarden 2012

WAT WILDEN WE BEREIKEN?
5.1 Sport
Het is ons doel is dat alle inwoners in een leefbare en gezonde samenleving elkaar in de eigen omgeving
kunnen ontmoeten en (gezamenlijk) kunnen sporten en bewegen, mede gericht op een gezonde levensstijl.
Beleidsindicatoren (verplicht)
Naam
Niet sporters (%)
Toelichting

Jaar
Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk Verschil
meting
2021
2021
2020
49,40
53,60
48,50
Uit het landelijke onderzoek 'Sportgedrag en effecten
coronapandemie' blijkt dat ruim een op de drie Nederlanders
minder is gaan sporten tijdens de coronapandemie. Bijna een op
de tien geeft aan zelfs helemaal gestopt te zijn.
Door de corona maatregelen zien we ook in Zevenaar dat de
sport en daarmee de algemene fitheid en weerbaarheid hard is
geraakt.

5.2 Kunst en cultuur
Wij willen een divers cultureel en educatief aanbod, dat kwalitatief sterk is en voor inwoners gemakkelijk
toegankelijk en dat bijdraagt aan welbevinden, creatief denken en plezier. Daarbij is cultuur belangrijk om de
aantrekkingskracht van onze gemeente verhogen. Ons doel is dat cultuur bijdraagt aan het versterken van
leefbaarheid, zelfredzaamheid, ontmoeting en verbinding.
5.3 Cultuurhistorisch erfgoed
We willen ons erfgoed behouden voor toekomstige generaties. Ook willen we het draagvlak voor behoud van
ons erfgoed onder onze inwoners vergroten, door het meer te promoten en te vermarkten. Onze
monumenten en cultuurhistorisch landschap dragen bij aan het versterken van de vrijetijdseconomie.
5.4 Vrijetijdseconomie
Vrijetijdsbesteding van Nederlandse en buitenlandse gasten draagt bij aan de Zevenaarse economie en
daarmee ook aan de werkgelegenheid in de regio. Daarnaast heeft vrijetijdseconomie een positief effect op
de leefbaarheid in onze gemeente. Wij streven naar een toename van het aantal banen in de sector recreatietoerisme ten opzichte van het totaal aantal banen in onze gemeente stijgt van 6,6% in 2016 naar 6,8% in 2022.
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WAT HEBBEN WE GEDAAN?
5.1 Sport
5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid
Jaar realisatie
2023
Op grond van nieuw beleid zetten wij de komende jaren het subsidiemiddel steeds meer in om onze
beleidsdoelstellingen te helpen realiseren. Indien er met nieuw beleid aanleiding ontstaat om subsidies aan te
passen, betrekken wij verenigingen en organisaties op voorhand. Deze ontwikkeling heeft vanaf 2023
mogelijk financiële consequenties als wij de subsidies aan verenigingen en dorpshuizen op het bestaande
niveau willen houden.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Gerealiseerd
plan
plan
Wij hebben voor 2021 en 2022 een brede subsidieregeling vastgesteld. Op basis daarvan hebben vrijwel alle
verenigingen en dorpshuizen die daarvoor in aanmerking komen subsidie ontvangen. Met de organisatie
werken wij aan een verbeterslag m.b.t. de rechtmatigheid van onze subsidies.
Voorstel raad
Wij stellen u voor om deze activiteit af te sluiten.
5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen
Jaar realisatie
2022
Verenigingen zijn belangrijk voor de sociale contacten en leefbaarheid binnen een stad, wijk, dorp of
gemeenschap. We zien echter dat verenigingen steeds meer onder druk komen te staan. We sporten steeds
meer, maar minder in verenigingsverband. Initiatieven van sportverenigingen om samen te gaan dienen
nadrukkelijk vanuit de verenigingen zelf te komen. We ondersteunen en begeleiden hierin om de plannen ook
daadwerkelijk uit te kunnen laten voeren. We stellen vrijwilligers bij verenigingen in staat om met vernieuwing
aan de slag te gaan.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
Verenigingen worden gestimuleerd hun maatschappelijk verantwoordelijkheid te nemen en om samen te
werken en kennis te delen. Dit om ook op de langere termijn een gevarieerd sport- en beweegaanbod te
behouden. Centraal staat het verbeteren, vernieuwen en verbinden van verenigingen. Inmiddels heeft een
aantal initiatiefnemers in samenwerking met ons plannen ontwikkeld voor vergaande samenwerking met
verenigingen. Een bureau voert op dit moment een haalbaarheidsonderzoek uit gericht op het gewenste en
toekomstbestendige sport- en beweegaanbod en de daarbij passende sportaccommodaties in Zevenaar, met
de focus op sportpark Hengelder. Hiervoor is een enquête uitgezet naar sportverenigingen en worden
verbindingen gemaakt met onderwijs, kinderopvang en zorg- en welzijnsorganisaties. Eerste kwartaal 2022
zal er een terugkoppeling komen van het onderzoek sportpark Hengelder.
5.2 Kunst en cultuur
5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten
Jaar realisatie
2022
Wij zetten in op een divers en kwalitatief sterk cultureel aanbod en het behoud van een breed en hecht
verenigingsleven. Dit verhoogt de aantrekkingskracht van onze gemeente. We stimuleren het maken, delen
en ontmoeten door culturele festivals te ondersteunen. Hiermee dragen we ook bij aan de profilering van
onze gemeente en de kernen in het bijzonder. Samen met de gemeenten Duiven en Westervoort en de
provincie investeren we met het Cultuur- en Erfgoedpact 2017-2020 in de Liemers in kunst, cultuur en erfgoed
(bestaand beleid). Inwoners, verenigingen en organisaties voeren samen de activiteiten en projecten uit. Dit
draagt bij aan een sterke, trotse en leefbare regio.
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Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Niet
Niet
Niet
volgens
volgens
volgens
plan
plan
plan
In 2021 zijn maar weinig culturele activiteiten mogelijk geweest, door de lockdown en beperkende
maatregelen. Wij zijn coulant omgegaan met subsidieverplichtingen van (culturele) organisaties.
Voorstel raad
Wij blijven met (culturele) organisaties in gesprek over wat nodig is om ook na de corona periode culturele
activiteiten in Zevenaar te kunnen blijven organiseren.
5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!
Jaar realisatie
2022
Cultuur is de smaakmaker van onze gemeente en een gezonde culturele infrastructuur vormt de basis van een
bloeiend cultureel leven. Kunstwerk!, de fusie van de vier Liemerse professionele culturele organisaties het
Musiater, Bibliotheek de Liemers, het Liemers museum en de Volksuniversiteit voor Zevenaar e.o., vormt hier
een belangrijk onderdeel van.
Wij subsidiëren het op elkaar afgestemde productaanbod op het gebied van kunst en cultuur, erfgoed,
muziekonderwijs, lezen en literatuur, debat en educatie dat Kunstwerk! biedt. Middels prestatieafspraken
zorgen wij er voor dat de producten van Kunstwerk! bijdragen aan identiteitsvorming, ontmoeting en
ontplooiing. We zorgen dat Kunstwerk! actief de samenwerking met verenigingen zoekt.
De wettelijke educatie-taken van Bibliotheek de Liemers zijn volop in ontwikkeling. Wij zorgen er voor dat
deze (het volgen van) goed onderwijs, het vinden van een baan of het aangaan van sociale contacten
ondersteunen. Het betreft onder meer lees- en taalbevorderingsactiviteiten, doorlopende leerlijnen en
burgerschapsvorming.
Omdat de culturele infrastructuur in de Liemers over de gemeentegrenzen heen ligt, stemmen we in deze af
met de gemeenten Duiven, Westervoort en Montferland.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Niet
Niet
Niet
volgens
volgens
volgens
plan
plan
plan
Corona heeft de activiteiten van Kunstwerk! sterk beïnvloed. De programmering van het theater was in 2021
beperkt . Het is nog maar de vraag of deze in 2022 weer volwaardig wordt. De makers (die het aanbod
verzorgen) zijn immers ook hard geraakt. Door een mix van fysiek en digitaal toe te passen heeft Kunstwerk!
zo veel mogelijk geprobeerd activiteiten door te laten gaan. Het museum heeft haar opening mede door
corona uit moeten stellen, maar is inmiddels weer toegankelijk. Een aanvullende subsidie garandeert
afronding van de tentoonstelling over WOII.
Wij benutten de compensatie die wij van het rijk voor de culturele sector ontvangen om Kunstwerk! financieel
te ondersteunen.
Voorstel raad
Compensatiemiddelen ontvangen van andere overheden bestemd door cultuur zetten wij in voor cultuur.
5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek
Jaar realisatie
2022
De Turmac Cultuurfabriek is een podium voor samenwerking en biedt onze inwoners producten en diensten
op het gebied van werk- en inkomen, welzijn, cultuur, cinema, media, educatie en erfgoed. Samen met de
partners werken we aan een collectief programma, waarbij ontmoeten, ervaren en beleven centraal staan en
we verbindingen leggen met onze ambities en doelstellingen in het sociaal domein. We zetten de komende
jaren in op het versterken van de exploitatie.
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Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Niet
Niet
Niet
volgens
volgens
volgens
plan
plan
plan
Corona heeft activiteiten in de Turmac Cultuurfabriek in 2021 belemmerd. Alle partners zijn, mede dankzij
aanvullende steun, financieel gezond. De exploitatie staat voor de langere termijn niet onder druk. Een
collectief programma met verbindingen naar onze ambities en doelstellingen in het sociaal domein, is echter
nog niet tot ontwikkeling gekomen.
Voorstel raad
Het tekort op de exploitatie Turmac Cultuurfabriek t.g.v. corona hebben we verwerkt in de jaarrekening.
5.2.7 Organiseren '75 Jaar bevrijding 2020'
Jaar realisatie
2020
Gelderland was van september 1944 tot en met mei 1945 negen maanden onafgebroken het centrum van de
bevrijdingsstrijd van Nederland. In 2019 en 2020 is deze episode 75 jaar geleden. In heel Gelderland worden in
2020 activiteiten georganiseerd om stil te staan bij de gebeurtenissen van toen en om de bevrijding en 75 jaar
vrijheid te vieren. De Liemers sluit hiertoe aan bij de regio Achterhoek. Regionaal wordt voorgesteld éénmalig
€ 0,85 per inwoner beschikbaar te stellen. De provincie zal deze middelen matchen.
Voor de dekking wordt in 2020 incidenteel het in de begroting structureel beschikbare bedrag voor de zgn.
'Doe Duiten' ingezet.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Niet
Volgens
volgens
plan
plan
De provincie heeft uitstel verleend om geplande projecten tot 1 juli 2022 uit te kunnen voeren.

Volgens
plan

5.3 Cultuurhistorisch erfgoed
5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed
Jaar realisatie
2022
We ontwikkelen beleid om de verduurzaming van monumenten te bevorderen.
Het archeologisch beleid is inmiddels ruim 10 jaar oud. We gaan dit herzien. Hierbij brengen we WOII
archeologie in kaart. De archeologische kaarten van de voormalige gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar
stemmen we op elkaar af. De archeologische restanten van de Romeinse Limes worden mogelijk Unesco
Werelderfgoed. We gaan het in ieder geval beschermen door het aan te wijzen als monument. De Limes
wordt meegenomen in het VTE-beleid.
Nieuw erfgoedbeleid wordt ontwikkeld in het kader van de harmonisatie.
In het kader van harmonisatie brengen we het niveau van bescherming van monumentale objecten in de
voormalige gemeente Rijnwaarden op het niveau van de oude gemeente Zevenaar, door inventariseren,
onderzoeken en mogelijk aanwijzen als gemeentelijk monument.
Steeds meer monumentale kerken komen leeg te staan. Samen met de kerken en samenleving ontwikkelen
we beleid om te kijken hoe we de kerken toekomstbestendig maken.
Stand van zaken
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plan
De herziene archeologische beleidskaart is inmiddels gereed en wordt in maart 2022 ter consultatie
voorgelegd aan de inwoners van de gemeente.
Inmiddels zijn de archeologische restanten van de Romeinse Limes archeologisch rijksmonument en
Werelderfgoed.
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I.v.m. het verduurzamen van monumenten is september jl. een informatieavond geweest om de
monumenteigenaren in de Liemers te informeren.
Samen met de Liemerse gemeenten en Doesburg is een kerkenvisie ontwikkeld, waarvan de opbrengst in
maart 2022 gedeeld wordt met de raad en inwoners.
5.4 Vrijetijdseconomie
5.4.6 Uitvoeren beleidsplan vrijetijdseconomie
Jaar realisatie
Door in te zetten op vrijetijdseconomie wilt u een bijdrage leveren aan de volgende ambities:
•
een aantrekkelijker woon- en vestigingslocatie;
•
meer werkgelegenheid.

2030

Om deze ambities te bereiken, heeft u de volgende doelstellingen geformuleerd:
1.
meer tevreden inwoners over de mogelijkheden voor vrijetijd;
2.
een toename van bestedingen door toeristen en recreanten;
3.
meer tevreden toeristisch-recreatieve ondernemers over het ondernemersklimaat;
4.
toename van het aantal dagtoeristen;
5.
groei van het aantal overnachtingen.
Dit gaan wij realiseren door werkzaamheden uit te voeren binnen de volgende taakvelden:
a.
toeristische infrastructuur (paden, routes, bewegwijzering);
b.
ontwikkeling van aanbod voor dag- en verblijfsrecreatie;
c.
samenwerking en kwalitatief & innovatief ondernemerschap;
d.
marketing, informeren & inspireren;
e.
doeltreffend beleid.
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a.
Toeristische infrastructuur (paden, routes, bewegwijzering):
We zijn gestart met de klompenpaden Pannerdensche Waard, Giesbeek en het kinderklompenpad in
Giesbeek; door Covid heeft dit stil gelegen. Het wandelnetwerk Zevenaar is gerealiseerd en opgeleverd in
samenwerking met Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen en andere gemeenten. Verbeteringen zijn
aangebracht in de ruiter- en menroutes in het zuiden. De verbeteringen in het noorden van de gemeente
Zevenaar zijn nog niet ontwikkeld. De bruin-witte toeristische bewegwijzering is geharmoniseerd in de gehele
gemeente en gerealiseerd. De memo 'harmonisering bewegwijzering’ wordt opgenomen in het IBOR in 2022.
Vanuit TOP Huis Aerdt is verwijzing naar parkeerplaatsen bij de Cluse gerealiseerd. De eerste verkenning voor
voorzieningen openbare ruimte langs toeristische voorzieningen is eind 2021 opgestart.
b.
Ontwikkeling van aanbod voor dag- en verblijfsrecreatie:
Wij hebben positief geadviseerd en ondersteund bij aanvragen van ondernemers voor verblijfsrecreatie. De
Redoute Revensweert is geopend. Wij zijn verder gegaan met het zichtbaar/beleefbaar maken in Zevenaar
van de Romeinse Limes; in 2021 uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed, waar wij aandacht voor hebben
gegenereerd. In regionaal verband hebben wij bijgedragen aan het doorontwikkelen van het verhaal van de
Romeinse Limes in Gelderland. Door corona is het rapport Belevingsgebieden in de IJsselvallei vertraagd en
nog niet opgeleverd. Wij zijn door corona niet gestart met het evenementenbeleid. Het onderzoek naar
Toeristische potenties linieverhalen de Liemers is afgerond. Welke potenties we op welke manier willen
uitwerken volgt in 2022. In eerste instantie is de keuze gemaakt voor het (verder) ontwikkelen met
stakeholders van het verhaal van (de strijd tegen en leven van) het water; de Liemers als waterkraan van
Nederland. We zijn begonnen met een door Rijkswaterstaat gefinancierd project Kijkers langs het
Pannerdensch Kanaal. Wij hebben het Liemers Museum geadviseerd en gesubsidieerd om een project uit te
voeren rondom Waterverdrag 1771 (fietsfestival en digitale waterkaart, met aandacht voor de
waterafvoerverdeling van de Rijntakken). Wij hebben aandacht gevraagd voor publieksbereik rondom de
opgravingen in Spijk (m.n. Tachtigjarige Oorlog en steenfabriek).
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c.
Samenwerking en kwalitatief & innovatief ondernemerschap:
Wij hebben in 2021 voorzichtige stappen gezet in het oprichten van het Toeristisch Platform de Liemers. Dit
staat in nauwe relatie met het ontwikkelen van het marketing- en organisatieplan voor de Liemers.
d.
Marketing, informeren & inspireren:
In navolging van het in 2020 ontwikkelde merkconcept "Kijk verder in de Liemers" zijn wij gestart met het
opstellen van het toeristisch marketing- en organisatieplan voor de Liemers. Medio 2021 is het merkconcept
middels een marketingcampagne wereldkundig gemaakt.
Wij hebben een bureau opdracht gegeven om met een plan te komen voor Toekomstgericht gastheerschap in
de Liemers; de focus ligt daarbij op de fysieke toeristische informatiepunten.
Ook zijn wij - op regionaal en subregionaal niveau - verder gegaan met het voeren van gesprekken met
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen over herziening van onze opdracht aan deze partij. Wij zijn gestart met
deelname aan de regionale werkgroep om te komen tot een toeristisch profiel van de regio Arnhem-Nijmegen
op basis van belevingsgebieden.
e.
Doeltreffend beleid:
Vanwege de coronacrisis hebben wij de ondernemerspeiling onder toeristisch-recreatieve ondernemers in
Zevenaar, die maart 2020 klaar lag om te worden verstuurd, ook in 2021 nog niet kunnen uitzetten. Op
regionaal gebied hebben wij met de Liemers een bijdrage geleverd aan de opgave Ontspannen regio van de
Groene Metropoolregio.
WAT HEEFT HET GEKOST?
Baten en lasten per programma
Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Baten
Lasten
Resultaat voor bestemming

Primitieve Na wijziging
begroting
795
2.114

Realisatie

Verschil

2.701

588

8.408

10.153

10.478

-325

-7.614

-8.039

-7.777

263

227

156

152

-4

0

0

0

0

227

156

152

-4

-7.387

-7.883

-7.625

258

Mutaties reserves
Baten
Lasten
Totaal mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Verschillenanalyse
5.

Sport, cultuur en recreatie

5. Sport, cultuur en recreatie - kapitaallasten
Op dit programma is ten opzichte van de begroting een voordeel gerealiseerd van €
45.000. In de jaarrekening is onder resultaat een analyse van de rente en afschrijving
opgenomen en toegelicht.
5.1 Sportbeleid en activering - Sportbeoefening- en bevordering
Het rijk heeft aanvullende middelen beschikbaar gesteld (specifieke uitkering) vanuit de
regeling 'Sportakkoord 2020-2022'. Het extra bedrag is een aanvulling voor activiteiten
op het gebied van leefstijlinterventies. Deze middelen moeten in de periode 2020 t/m
2022 worden ingezet conform de voorwaarden van de regeling en zijn om die reden als
extra uitgaven (zie nadeel voor hetzelfde bedrag onder Lasten) verantwoord.
5.1 Sportbeleid en activering - Sportbeoefening- en bevordering
Verwezen wordt naar de toelichting vermeld onder Baten (V 68.000). Betreft inzet van de
van het rijk ontvangen specifieke uitkering o.g.v. de regeling 'Sportakkoord 2020-2022'.
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5.1 Sportbeleid en activering - Sportbeoefening- en bevordering
In 2021 zijn de combinatiefunctionarissen ondergebracht bij Ataro B.V. Het is niet
haalbaar geweest om alle openstaande 'vacatures' in te vullen. Daarnaast zijn vanwege
corona nauwelijks activiteiten georganiseerd.
5.2 Sportaccommodaties - Sportbedrijf
De mutaties zijn het gevolg van de afspraken tussen gemeente en Ataro BV om te komen
tot een nieuwe beheerstructuur naar aanleiding van het rekenkameronderzoek. Als
gevolg hiervan is een eind gekomen aan de subsidierelatie. M.i.v. 2021 is deze vastgelegd
in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Vanwege de DVO is een afrekening
opgesteld van over en weer te verrekenen zaken, zoals overdracht activa, voorziening
(groot) onderhoud van de verschillende sportaccommodaties, nog niet bestede
overheidssubsidies en te verrekenen subsidies/bijdragen i.v.m. corona.
Vanaf 1 januari 2021 beschikt de gemeente weer over alle activa en de daarbij behorende
kosten. Ataro heeft een zuiver dienstverlenende rol gekregen.
5.2 Sportaccommodaties - Sportbedrijf
Zie voor de verschilverklaring de toelichting vermeld onder Lasten (taakveld 5.2).
5.2 Sportaccommodaties - Tegemoetkoming sportverenigingen in verband met Covid 19
Als gevolg van de coronacrisis zijn wij, ter compensatie van de geleden schade,
sportverenigingen tegemoetgekomen in de huurkosten en betaalde canon. Ter
compensatie hebben we een aanvraag 'Verlening tegemoetkoming verhuurders
sportaccommodaties' ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De aanvraag is voor het 4e kwartaal 2020 en het 2e kwartaal 2021 gehonoreerd. Het
resterende nadeel kan gecompenseerd worden door de corona compensatie die we via de
algemene uitkering hebben ontvangen. Zoals u in programma 0 hebt gelezen is dit
voldoende om dit nadeel te compenseren.
5.3/5.4/5.6 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie/Musea/Media Culturele organisaties/Musea/Openbare bibliotheek
Kunstwerk! heeft over 2021 minder reguliere subsidie aangevraagd dan begroot was. In
dit bedrag is geen rekening gehouden met de elders verantwoorde incidentele extra
subsidie voor de nadelige corona effecten waarvoor compensatie van het rijk is
ontvangen.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - Huuropbrengsten
Ataro B.V. voert voor 2021 het beheer over de Turmac Cultuurfabriek (TCF) en draagt
zorg voor de exploitatie, passend binnen de oorspronkelijke exploitatie opzet. Dit vormde
de aanleiding om de exploitatie van de TCF verder uit te werken. In deze nadere
uitwerking zijn de huuropbrengsten van meerdere partijen samengevoegd en
ondergebracht onder programma 0. Deze opbrengsten stonden echter al geraamd in
programma 5 en zijn niet verwijderd. In de begroting zijn deze huuropbrengsten dus
abusievelijk dubbel opgenomen. In de eerste voortgangsrapportage 2022 leggen we dit
herstel aan u voor.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - Kunst en cultuur
T.g.v. corona hebben Buitenblik en het Seven Art festival in 2021 geen subsidie
aangevraagd. Hetzelfde geldt voor enkele verenigingen/orgasnisatie waardoor minder
incidentele subsidies zijn aangevraagd/verstrekt.
Daarnaast is het aantal steun aanvragen t.g.v. de corona maatregelen is beperkt gebleven
waardoor de in de 1e voorgangsrapportage geraamde extra lasten (voor
compensatiecompensatie) niet volledig zijn ingezet. Echter, we verwachten ook in 2022
nog een doorwerkend effect, o.b.v. de jaarresultaten over 2021, die nog verwerkt moeten
worden.
5.4 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - Musea
Het college heeft in het kader van coronasteun het Liemers museum in 2021 aanvullend
gesubsidieerd om extra activiteiten bij de heropening mogelijk te maken.
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5.5 Sport, cultuur en recreatie - Cultureel erfgoed
Voor de beoordeling van vergunningaanvragen wordt voor archeologie gebruik gemaakt
van de regioarcheoloog. Er zijn meer aanvragen geweest die beoordeeld moesten
worden. Hierdoor is er een nadeel ten opzichte van de begroting van € 22.000. Deze
kosten kunnen echter volledig gedekt worden uit de meeropbrengsten van de leges
omgevingsvergunningen (taakveld 8.3). Daarnaast is voor de kerkenvisie 2e termijn een
bedrag van € 35.000 betaald. Voor € 23.000 zijn deze kosten doorbelast naar andere
gemeenten. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden. Samen met nog wat
kleine verschillen is het totale nadeel € 68.000.
5.5 Sport, cultuur en recreatie - Cultureel erfgoed
In 2021 is het aandeel voor andere gemeenten voor de kerkenvisie (termijn 1 en 2) in
rekening gebracht. In totaal gaat dit om een bedrag van € 38.000. Samen met nog wat
andere kleine verschillen is het totale voordeel € 46.000.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Openbaar groen
Binnen openbaar groen is in 2021 een voordeel ontstaan van € 97.000. Dit heeft diverse
oorzaken. Het voordeel wordt deels veroorzaakt doordat de bestrijding van invasieve
soorten lager is uitgevallen. Voor de bestrijding invasieve soorten is een plan van aanpak
opgesteld en de roekenbestrijding was minder noodzakelijk dan voorgaande jaren.
Daarnaast blijkt dat we vanwege capaciteitsproblemen onvoldoende opdrachten in de
markt hebben gezet. Tenslotte is er in het najaar niet gesnoeid waardoor de
verwerkingskosten lager uitvielen. We hebben niet gesnoeid doordat de werknemers niet
gecertificeerd zijn om in de hoogwerkers te werken. Vanuit veiligheidsoverwegingen
hebben we besloten om de snoeiwerkzaamheden uit te stellen. Inmiddels zijn zij hier wel
voor gecertificeerd.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Speelvoorzieningen
Vanwege capaciteitsproblemen hebben we de inspecties later uitgevoerd, waardoor de
reparaties die daarop volgen deels in 2022 plaatsvinden. Dit resulteert in een voordeel van
€ 35.000.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Interne doorbelasting materieel
In programma 0 is een nadeel ontstaan door interne doorbelastingen naar andere
programma's van materieel. Dit leidt binnen openbaar groen tot een voordeel van €
53.000. Per saldo hebben de doorbelastingen in de jaarrekening financieel geen effect.
5.7 Sport, cultuur en recreatie - Toeristische infrastructuur
De activiteiten voor toeristische infrastructuur worden voor het grootste gedeelte gedekt
uit subsidies. Per saldo zijn deze in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij de lasten
wordt een voordeel gepresenteerd van € 54.000.
5.7 Sport, cultuur en recreatie - Toeristische infrastructuur
De activiteiten voor toeristische infrastructuur worden gedekt uit de subsidie sterk
bestuur. Bij de subsidieverantwoording is voor € 67.000 dekking gezocht bij posten die
ook in de reguliere begroting waren opgenomen of die al eerder in het
jaarrekeningresultaat zijn meegenomen. Een voordeel van € 67.000.
5.7 Sport, cultuur en recreatie - Toeristische infrastructuur
De activiteiten voor toeristische infrastructuur worden voor het grootste gedeelte gedekt
uit subsidies. Per saldo zijn deze in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij de baten
wordt een nadeel gepresenteerd van € 54.000.
5. Sport, cultuur en recreatie
Overige kleine verschillen welke niet nader worden toegelicht.
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Incidentele baten en lasten
Onderwerp
Omschrijving
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie
Baten
Herstelplan
De uitgaven vanuit het herstelplan worden gedekt uit
de bestemmingsreserve herstelplan.
Corona
Meer- of minder ontvangsten in verband met corona.
Lasten
Herstelplan
Op basis van het corona herstelplan zijn voor dit
programma met name bedragen uitgegeven aan de
toeristische routestructuren en het ondersteunen van
dorpshuizen.
Corona
Meer- of minder uitgaven in verband met corona.
Totaal programma 5

Bedragen x € 1.000
Werkelijk Begroot

66

66

465

31

66

66

506
-41

196
-165

Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten
Nummer Naam
9035

Sportvelden RKPSC

Beginstand Toevoeging Onttrekking
85

0

Eindstand

9

77

In 2017 heeft de raad van de voormalige gemeente Rijnwaarden € 120.350 beschikbaar gesteld voor een
investering in de drainage en het vernieuwen van de toplaag van de sportvelden van RKPSC. De reserve dient
ter dekking van de afschrijvingslasten.
9038

Speelvoorzieningen kinderen met
85
0
0
85
beperking
In 2017 heeft de raad als onderdeel van de bestedingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2016 een bedrag van €
85.000 beschikbaar gesteld voor speelvoorzieningen voor kinderen met een beperking. In 2018 is dit bedrag
overgeboekt van de reserve bestedingsvoorstellen naar deze reserve speelvoorzieningen ter dekking van de
toekomstige afschrijvingslasten.
9039

Brede Blik Giesbeek

1.296

0

72

1.225

De reserve is ingesteld voor de dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van de investering.
Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten

1.467

0

80

1.386

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Eindstand

Voorzieningen
Nummer Naam
8012

Aanspraken overstromingen Riverparc

122

5

0

127

Deze voorziening dient om de aanspraken op schades van derden die het gevolg zijn van eventuele
overstromingen in Riverparc te financieren. Als de Stichting Woonbelangen Riverparc (SWR) de hoogte van
de oever aanpast aan de norm of als de oever door andere omstandigheden voldoet aan de norm, wordt de
bijdrage inclusief de opgebouwde rente terugbetaald aan de SWR.
Toevoeging
In 2021 is de rente over 2020 en 2021 toegevoegd. Het gaat om een totaal toegevoegd
bedrag van € 4.918.
Onttrekking
In 2021 zijn er geen onttrekkingen geweest.
Totaal voorzieningen
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5

0

127

6.SOCIAAL DOMEIN
Omschrijving
Dit programma gaat over de beleidsvelden maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, arbeidsparticipatie,
leefbaarheid en wijkgericht werken, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Samen vormen deze beleidsvelden het
Sociaal Domein. Hier rekenen we ook natuur- en milieueducatie toe. Voor het realiseren van de opgaven in
het Sociaal Domein nemen we ook onderdelen uit de beleidsvelden sport, cultuur, veiligheid, ruimtelijke
ordening en volkshuisvesting, gezondheid en onderwijs mee die bij andere programma's zijn ondergebracht.
Begin 2020 is de Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 vastgesteld. Dit is een visie op hoofdlijnen voor het
brede Sociaal Domein. We werken aan een samenhangend en integraal beleid. Hierbij sluiten we aan op de
belevingswereld van de Zevenaarse inwoners en op de sociale structuren in onze gemeente. De visie draagt
bij aan het realiseren van de ambities en doelstellingen binnen het sociaal domein.
Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden: financiële beheersbaarheid, goed opdrachtgeveropdrachtnemerschap en datagestuurd werken.
De ambities voor het sociaal domein zijn: we doen (alleen) wat nodig is; eer inwoners in Zevenaar leven in een
(sociaal) veilige omgeving; meer inwoners doen zo zelfstandig mogelijk mee aan de maatschappij.
We houden bij de beleidsontwikkeling en uitvoering de volgende principes in acht:
 Rechtszekerheid – we doen wat nodig is
 Primaire levensbehoefte – eigen verantwoordelijkheid
 Positieve gezondheid – samen verantwoordelijk
 Integrale benadering – de mens staat centraal
 Van en voor inwoners – inclusieve samenleving
 Participatie – netwerk samenleving
 Regionale samenwerking – slim volgen in de basis en voorop lopen waar nodig
Wat willen we bereiken?
Wij willen de kansen en mogelijkheden van (kwetsbare) inwoners vergroten.
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Ontwikkelingen
Ontwikkelingen Jeugd
In 2021 is het aantal gestarte maatwerkvoorzieningen jeugdzorg stabiel gebleven. In de regio is het
Transformatieplan Jeugd afgerond, en wordt geëvalueerd. Het budget vanuit het Rijk dat hiervoor
beschikbaar was is hiermee ook op. Het restant komt voor een jaar ten goede aan de regiobegroting 2022.
We zijn in 2021 gestart met Pilot Buurtgezinnen. Zevenaar heeft ambitie geformuleerd “We doen (alleen) wat
nodig is” in de beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023). In het beleidsplan “Jeugdwet, Wet Maatschappelijke
Ondersteuning en participatiewet 2020-2023” is deze ambitie uitgewerkt o.a. in de doelstelling terugdringen
van uitgaven maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg .
Deze kosten kunnen o.a. worden teruggedrongen door te zorgen dat de instroom minder groot is; of minder
zwaar van aard. Een manier om dit te doen is al in een vroeger stadium gezinnen te ondersteunen door meer
informele steun in de buurt d.m.v. steungezinnen voor gezinnen met een beperkt netwerk. Dit voorkomt dat
kinderen in zwaardere hulp terecht komen .
Omdat ouders soms door allerlei oorzaken de verzorging en opvoeding ( tijdelijk) moeilijk alleen aan kunnen
is gezocht naar een manier van praktische en emotionele steun. Een steungezin is een gezin waar het kind een
of meer dagdelen per week terecht kan. Een steungezin geeft het kind een aanvullend “thuis” en ontlast zo de
ouder (s). Een van de beoogde effecten is dat zwaardere formele zorg (begeleiding, pleegzorg /
uithuisplaatsing) voor het kind niet nodig is. En het past in de lijn om uithuisplaatsingen te voorkomen.
Steungezinnen passen ook in de lijn om het normale leven te versterken. Het is een van de varianten van het
brede palet van jeugdhulp in gezinsvormen. Van informele hulp tot gezinshuizen.
In 2021 hebben we in samenspraak met het onderwijs preventieve activiteiten voor de jongeren
gecontinueerd. We noemen hier het jongerenwerk en het schoolmaatschappelijk werk op het Liemers
College. Het onderwijs heeft ons gevraagd deze activiteiten voort te zetten, juist nu de problematieken bij de
leerlingen ernstiger zijn door Corona. Er zijn ook positieve effecten van deze activiteiten en daarom zetten we
deze voort in 2022. De kosten worden de komende 2 jaar betaald uit de rijksmiddelen voor het Nationaal
Programma Onderwijs.
Beschermd wonen
De colleges van de regiogemeenten hebben in 2021 het bestuurlijk akkoord bekrachtigd met afspraken dat
voor de regiogemeenten geld beschikbaar komt om te komen tot adequate, afdoende en passende
preventieve voorzieningen en activiteiten op lokaal niveau. De Kadernota Samen aan Zet is in december 2021
in de gemeenteraad vastgesteld. In de kadernota staan de inhoudelijke en financiële kaders voor de
transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis in de periode tot 2032.

Beleidskaders
 Visie 'Frisse wind in de wijk' (2013)
 Convenant Schoolveiligheid (Financiële en inhoudelijke onderlegger: Samenwerkingsagenda Veilig en
Zorgzaam Schoolklimaat)
 Visie Vrijwillige inzet en Mantelzorg 2016-2020 Zevenaar (2016)
 Radar-rapport behorende bij raadsvoorstel 'Toekomst uitvoering participatiewet' (vastgesteld: raad
Rijnwaarden 27-6-2017 en raad Zevenaar 6-7-2017)
 Agenda werk en economie (april 2018)
 Businesscase RSD (mei 2018)
 Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020)
 Beleidsnota Armoede en Schuldhulpverlening (2019)
 Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020)
 Convenant Schoolveiligheid (Financiële en inhoudelijke onderlegger: Samenwerkingsagenda Veilig en
Zorgzaam Schoolklimaat)
 Onderwijskansenbeleid 2020- 2023
 Uitvoeringsagenda Onderwijskansenbeleid 2020-2023
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WAT WILDEN WE BEREIKEN?
6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang
Het versterken van de sociale structuur én de 'basis op orde' in onze gemeente. Het gaat hier om het geheel
van inwoners, organisaties, diensten en voorzieningen. De essentie is de samenhang tussen de mensen te
versterken, de leefbaarheid te vergroten en de participatie in de stad, dorpen en wijken te bevorderen. Wij
versterken deze structuur onder andere door inwoners en organisaties te faciliteren bij initiatieven, hen daarbij
te ondersteunen en te positioneren. Daarbij investeren we in ontmoeting dichtbij onze inwoners en
maatschappelijke partners. Als regisseur stellen wij ons actief op om verbindingen te initiëren en te
stimuleren. Het gaat tot slot ook om grip op de kosten en flexibiliteit ten aanzien van inkoop en
verantwoording binnen het sociaal domein te versterken.
6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning
We gaan op het gebied van jeugd en maatschappelijke ondersteuning uit van de kracht van de samenleving en
sluiten aan bij de leefwereld van inwoners en gezinnen. Onze activiteiten zijn erop gericht de inwoners in hun
kracht te zetten en de samenleving actiever te maken. Hierbij houden we oog voor kwetsbaarheid, vergrijzing
en voor jeugd en gezin. Daarbij zijn we gericht op het verminderen van de kosten van jeugdhulp en
maatschappelijke ondersteuning.
Beleidsindicatoren (verplicht)
Naam
Achterstand onder jeugd - Kinderen in
uitkeringsgezin
Toelichting

Cliënten met een maatwerkarrangement
Wmo (aantal per 1.000 inwoners)
Toelichting
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Jaar
Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk
meting
2021
2021
2020
5,00
5,00
5,00

Verschil

De cijfers over 2021 zijn nog niet bekend (informatie hierover
ontbreekt op dit moment op de website: "Waar staat je
gemeente").
2021

62,30

81,00

86,00

81,00

5

Zevenaar heeft in vergelijking met Gelderland meer inwoners met
maatwerkarrangementen vanuit de Wmo. Dit heeft verschillende
oorzaken:
1. Zevenaar kent ten opzichte van Gelderland een meer vergrijsde
populatie. Vergrijzing blijkt een voorspeller voor Wmo gebruik.
Het aantal mensen in Zevenaar dat hulp vanuit de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nodig heeft, is daardoor
hoger.
2. In de gemeente Zevenaar zijn veel soorten van zorg en
ondersteuning vanuit de Wmo als maatwerk georganiseerd. Er
zijn (grote) gemeenten in Gelderland die vormen van zorg en
ondersteuning als algemene voorziening hebben georganiseerd
die in Zevenaar als maatwerk worden ingezet. Hulp bij het
Huishouden is hier een voorbeeld van. Diverse (grote) gemeenten
hebben dit als algemene voorziening georganiseerd. Aangezien
er binnen de Wmo veel gebruik wordt gemaakt van Hulp bij het
Huishouden heeft dit een verlagend effect op het Gelders
gemiddelde. In Zevenaar hebben we Hulp bij het Huishouden
georganiseerd als maatwerkvoorziening. Deze keuze verklaart
voor een deel dat Zevenaar meer cliënten met een
maatwerkarrangement Wmo kent.
Daarnaast zien we dat het aantal cliënten met een
maatwerkarrangement Wmo nog steeds stijgt. Naast de
vergrijzing in Zevenaar is de invoering van het abonnementstarief
en de daaruit voortvloeiende aanzuigende werking een
belangrijke verklaring.

In onze gemeente hebben 81 per 10.000 inwoners een
maatwerkvoorziening tov 62 per 10.000 inwoners in Gelderland
Jongeren met een delict voor de rechter (%
2020
1,00
1,00
0,80
12 t/m 21 jarigen)
Toelichting
De meest recente data die te vinden is op
www.waarstaatjegemeente.nl over deze Beleidsindicator is uit
2020.
Vanuit Zevenaar is in 2020 1% van de jongeren met een delict
voor de rechter verschenen. Dit staat gelijk aan het Gelders
gemiddelde. Dit betroffen 30 jongeren tussen de 12 en 21 jaar.
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle
2021
1,40
1,00
jongeren tot 18 jaar)
Toelichting
Het gemeentelijk beleid richt zich op het voorkomen van
jeugdbeschermingsmaatregelen, en als dat niet lukt, op een
kwalitatief goede uitvoering ervan.
Door de preventieve inzet van onder andere de projecten
Voorzorg en Stevig Ouderschap vanuit de jeugdgezondheidszorg,
maar ook door de inzet van opvoedondersteuning vanuit de
regionale inkoop van jeugdzorg werden kwetsbare ouders daar
waar nodig ontlast en ondersteund.
Bij het regionale overleg De Beschermingstafel hebben we
gekeken of er nog andere mogelijkheden waren voor een kind en
het gezin dan een jeugdbeschermingsmaatregel.
2021 stond daarnaast in het teken van de opstart van het
Gelderse project De Gelderse verbeteragenda
Jeugdbescherming. Als navolging op een aantal landelijke
inspectierapporten over de veiligheid van kinderen hebben
gemeenten en Gecertificeerde Instellingen (uitvoerders van
jeugdbescherming) samen een projectopzet gemaakt waarmee
een impuls wordt gegeven aan de samenwerking op de
werkvloer. Daarnaast zijn er uniforme Gelderse contracten
gesloten.
Het aandeel jongeren met jeugdbescherming tot 18 jaar is voor
Zevenaar 1,4% ten opzichte van het Gelders gemiddelde van
1,2%. Dit betreft data over het eerste half jaar van 2021. Dat
betekent dat het percentage voor Zevenaar licht is gestegen. Er is
geen analyse van deze cijfers beschikbaar.
Jongeren met jeugdhulp (% van alle
jongeren tot 18 jaar)
Toelichting
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2021

11,00

12,60

12,80

Zowel de stijging van gebruik als de toename van complexiteit
per casus is een landelijke trend. Hiervoor gaven wij u al eerder de
volgende oorzaken aan:
• Afnemende tolerantie voor afwijkend gedrag of ontwikkeling.
• In combinatie met ‘verbeterde’ diagnostiek leidt dat dikwijls tot
eerdere diagnoses waarmee vervolgens een beroep wordt gedaan
op de jeugdhulp;
• Prestatiemaatschappij
• Ouders worden steeds mondiger en nemen in combinatie met
de hierboven beschreven punten minder snel genoegen met een
advies om geen hulp in te zetten of minder hulp dan

gevraagd/verwacht. Daarbij weten ouders steeds beter hun weg
naar de jeugdhulp te vinden: via de lokale (wijk)teams, maar als
dat niet tot het door de ouders gewenste advies leidt, weten zij
ook de weg naar de huisarts als toegangspoort tot jeugdhulp.
Er is een aantal variabelen (wetenschappelijk aangetoond dat
deze bijdragen aan instroom jeugdhulp) te noemen waardoor
Zevenaar hoger scoort op gebruik jeugdhulp dan het Gelders
gemiddelde:
• Zevenaar heeft meer kinderen met een handicap
• Zevenaar heeft meer kinderen met een lager opleidingsniveau
• Zevenaar heeft meer kinderen met een laag geboorte gewicht
• Zevenaar heeft meer volwassenen die gebruik maken van basis
GGZ en/ of POH GGZ.
• Zevenaar heeft meer één-ouder- gezinnen.
Het gevoerde beleid van 2021 richtte zich op het voorkomen van
de inzet van jeugdhulp en een zo kort en licht als mogelijke inzet
ervan. Er zijn diverse initiatieven gestart of voortgezet:
De POH jeugd is uitgebreid naar bijna alle huisartsen van
Zevenaar. Er zijn afspraken gemaakt met het onderwijs over de
inzet van jeugdhulp binnen de school. We hebben de subsidie van
het omgangshuis gecontinueerd, maar ook die van het project
Buurtgezinnen.
Jongeren met jeugdreclassering (%
kinderen 12 tot 23 jaar)
Toelichting

2021

0,20

0,30

Wanneer jongeren voor de rechter moeten verschijnen, kunnen
ze jeugdreclassering opgelegd krijgen. Het doel van
jeugdreclassering is om in samenwerking met ouder(s) of
netwerk,
het gedrag van de jongere te veranderen en recidive te
voorkomen.
Het aantal jongeren uit Zevenaar met jeugdreclassering is gelijk
aan het Gelders gemiddelde van 0,3% van het aantal jongeren
tussen de 12 en 23 jaar. Dit is data over tweede half jaar 2020. Dit
getal is eigenlijk al jaren stabiel. Er is geen specifieke analyse
beschikbaar om deze getallen te duiden.
Het beleid richt zich op voorkomen van de inzet van een
jeugdreclasseringsmaatregel, door ouders en jongeren daar waar
nodig te ondersteunen en te ontlasten. Er is
opvoedingsondersteuning ingekocht voor de ouders/ en
verzorgers, maar ook ondersteuning voor de jongeren zelf.

6.3 (Arbeids)Participatie
Wij willen de zelfredzaamheid van onze inwoners, de sociale cohesie en de lokale economie bevorderen.
Daarom streven wij naar een inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waaraan alle inwoners zo zelfstandig
mogelijk kunnen deelnemen, ongeacht leeftijd, achtergrond of arbeidshandicap. Inwoners die minder
zelfredzaam zijn, ondersteunen wij door middel van verschillende voorzieningen.
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Beleidsindicatoren (verplicht)
Naam
Achterstand onder jeugd - Werkloze
jongeren
Toelichting

Jaar
Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk
meting
2021
2021
2020
2,00
2,00
1,70

Verschil

De cijfers over 2021 zijn nog niet bekend (informatie hierover
ontbreekt op dit moment op de website: "Waar staat je
gemeente" dd. 28 februari 2022).

Banen (aantal per 1.000 inwoners 15 t/m 64
2020
786,00
650,50
680,00
jaar)
Toelichting
De cijfers over 2021 zijn nog niet bekend (informatie hierover
ontbreekt op dit moment op de website: "Waar staat je
gemeente" dd. 28 februari 2022).
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal
2020
192,60
261,00
265,00
per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)
Toelichting
De cijfers over 2021 zijn nog niet bekend (informatie hierover
ontbreekt op dit moment op de website: "Waar staat je
gemeente" dd. 28 februari 2022).
Netto arbeidsparticipatie (% werkzame
2020
69,00
66,80
66,00
beroepsbevolking t.o.v. beroepsbevolking)
Toelichting
De cijfers over 2021 zijn nog niet bekend (informatie hierover
ontbreekt op dit moment op de website: "Waar staat je
gemeente" dd. 28 februari 2022).
Personen met een bijstandsuitkering van 18
2021
349,70
313,40
350,00
258,50
91,5
jaar en ouder (aantal per 10.000 inwoners)
Toelichting
De gemeente Zevenaar streeft naar een zo'n laag mogelijk aantal
personen met een bijstandsuitkering. Het aantal personen met
een bijstandsuitkering per10.000 inwoners bevind zich onder het
Gelders gemiddelde.
Geconstateerd wordt dat het aantal personen met een
bijstandsuitkering daalt.
Deze daling wordt veroorzaakt door:
a) gedane investeringen in de RSD (de RSD heeft van de raad een
nieuwe opdracht gekregen).
b) de verbeterde situatie op de arbeidsmarkt (meer
werkgelegenheid/banen).
WAT HEBBEN WE GEDAAN?
6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang
6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving
Jaar realisatie
2022
Wij dagen onze inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld uit om zelf met goede ideeën te
komen en te participeren bij beleidsvorming. Wij organiseren hiervoor rondetafelgesprekken.
Wij gaan het zelf organiserend vermogen en de denkkracht in de stad, wijken en dorpen optimaliseren.
Uitgangspunten die we hierbij hanteren zijn: bewoners als eerste aan zet, gelijkwaardige partners, alleen op
verzoek, ‘ja en’ cultuur, benut wat er is, olievlek en gewoon doen. Deze uitgangspunten passen we toe in Het
Krachtlokaal: hét Zevenaarse platform voor inwonerinitiatieven. Het burgerbudget maakt het mogelijk om
samen met de inwoners projecten op te pakken en te realiseren. Deze activiteit is verbonden met activiteiten
in het kader van burgerparticipatie en leefbaarheid in programma 0.
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Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
In 2020 is vanuit een bestemmingsreserve een bedrag van 150.000 euro beschikbaar gesteld voor DoeDuiten.
Met deze subsidieregeling is het mogelijk om inwonersinitiatieven een duwtje in de rug te geven.
6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke
Jaar realisatie
2022
partners (zoals Caleidoz)
Voor het realiseren van de structuurversterking in het Sociaal Domein is een goede samenwerking met
maatschappelijke partners relevant. Caleidoz is als lokale welzijnsorganisatie een belangrijke partner. Met
Caleidoz komen we tot een opzet voor de toekomst van het welzijnswerk in onze gemeente.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
Er is in 2021 regelmatig overleg gevoerd met Caleidoz over de uitvoering van welzijnsactiviteiten, passend bij
de actuele ontwikkelingen en vraagstukken. Dit is ook gerelateerd aan de door u vastgestelde beleidsvisie
sociaal domein 2020-2023 en het Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en
Participatiewet 2020-2023.
Caleidoz en andere maatschappelijke partners, zoals MEE, Santé Partners en Kunstwerk! werken samen aan
activiteiten, zoals het Financieel Trefpunt. Hierbij helpen zij preventief inwoners met vragen en knelpunten op
financieel gebied. Ook zijn er netwerken met partners (professioneel en vrijwillig) die rondom thema's zoals
eenzaamheid en dementie samenwerken.
Zie voor meer informatie over de aanpak van jeugdgezondheid bij programma 7, Volksgezondheid en
duurzaamheid. Zie voor meer informatie over de aanpak binnen het onderwijs programma 4, Onderwijs.
6.1.3 Vergroten toegankelijkheid informatie, advies, ondersteuning en
Jaar realisatie
2022
zorg
Het voeren van eigen regie door inwoners staat of valt met de toegankelijkheid van informatie, advies,
ondersteuning en zorg. Wij stellen daarom alles in het werk om ervoor te zorgen dat iemand die iets nodig
heeft de kortste en snelste weg weet te vinden. Of iemand nu het adres van de lokale voetbalclub zoekt of
acuut intensieve zorg nodig heeft, de weg naar het antwoord moet snel gevonden worden, zonder omwegen
of onnodig oponthoud. Dit vraagt om een slimme inrichting van het hele veld en om adequate informatie
hierover voor iedereen die dit aangaat.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
De Wegwijsapp is gelanceerd. Er is gestart de webpagina van de gemeente Zevenaar gebruikersvriendelijk in
te richten en gebruik te maken van klare taal.
6.1.4 Vergroten grip op kosten
Jaar realisatie
2022
Meer grip op financiën is essentieel om goed in te (kunnen) spelen op (toenemende) ondersteunings- en
zorgvragen. Tegelijkertijd is er de wens om in de aanpak meer flexibiliteit in te bouwen om bijvoorbeeld
(tijdelijke) initiatieven te honoreren en om budget te reserveren voor de inzet van subsidies en innovatie. Ook
is het wenselijk om de verschuiving te realiseren van individuele maatwerkvoorzieningen naar algemene
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voorzieningen, waarbij we meer preventief en domeinoverstijgend te werk gaan: jeugd, maatschappelijke
ontwikkeling, participatie en onderwijs.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
We kunnen anticiperen op basis van kostenstijgingen en ontwikkelingen. Dit betekent niet dat we niet
geconfronteerd kunnen worden met stijgingen in kosten. Wel kunnen we deze sneller signaleren en op dat
moment voorstellen voor bijstelling doen. De betekenis van corona in de mogelijke voorspelbaarheid en
duiding van kosten is groot en daarmee is de grip op kosten de afgelopen twee jaar afgenomen. Dit gebrek
aan duiding zal ook de komende tijd nog voor een diffuus beeld zorgen.
6.1.5 Versterken tellen, luisteren en vertellen om ontwikkelingen in
Jaar realisatie
2022
het sociaal domein te volgen
Om de ontwikkelingen in het sociaal domein te volgen, bij te sturen en te delen is het belangrijk
instrumentarium te ontwikkelen om te monitoren. Het gaat hierbij onder andere om verhalen van inwoners,
cliëntervaringen en kwantitatieve informatie.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
In 2021 hebben we op projectmatige basis dashboards voor het sociaal domein ontwikkeld. We hebben hierbij
rekening gehouden met privacywaarborgen, datakwaliteit, verhogen van datageletterdheid bij
eindgebruikers, juiste toepassing van techniek en optimalisatie van processen. De dashboards zullen verder
ontwikkeld moeten worden. Dit zal in 2022 verder vorm gaan krijgen.
6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning
6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo
Jaar realisatie
2022
Jeugdhulp en WMO zorg- en ondersteuningstrajecten (maatwerkvoorzieningen) zijn via de modulaire
gemeenschappelijke regeling, module inkoop (MGR) en inkoop op bovenregionale- en landelijk schaal
ingekocht. We zoeken hierbij continu naar mogelijkheden om de kosten te beheersen. Ook voor de komende
periode is dit gezien de grote omvang in relatie tot de gemeentebegroting een belangrijk speerpunt.

Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
In 2021 is het regionaal Transformatieplan Jeugd 2018-2021 afgerond. Op dit moment wordt dit plan
geëvalueerd. Er is onder andere gewerkt aan verminderen van instroom in verblijf en het versterken van de
ambulante specialistische jeugdhulp.
Vanuit Zevenaar zelf zijn er voor jeugd en wmo lokale contract gesprekken georganiseerd met
zorgorganisaties die belangrijk voor ons zijn. En dat is wanneer zij veel cliënten vanuit Zevenaar bedienen of
dat zij een groot deel van ons budget krijgen. Om die reden sloten we ook geregeld aan bij regionale
contractgesprekken. We vonden het belangrijk om de verbinding met onze organisaties te versterken en te
behouden.
Er is een continue afstemming met zorgaanbieders over hun aanbod en bij behorende tarieven, zowel
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regionaal als lokaal. Er zijn separate afspraken gemaakt over het verkorten van wachttijden. Er is een
signalering opgezet om te bekijken of organisaties voldoen aan onze kwaliteitseisen.
6.2.3 Versterken samenwerking tussen zorg en veiligheid
Jaar realisatie
2020
Zorg en veiligheid liggen in de aanpak vaak in elkaars verlengde. Om goede ondersteuning en zorg tot stand
te brengen èn te handelen in het belang van de veiligheid en leefbaarheid, moeten (zorg)professionals goed
samenwerken met hun veiligheidspartners. Ook is de ontwikkeling van een preventieve aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling in samenwerking met de lokale toegang en zorg- en maatschappelijke
partners belangrijk.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
We geven uitvoering aan de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. We zijn inmiddels binnen de
toegang gestart met een team van specialisten die zich richten op multiproblem-casussen. Dit team werkt
volgens de systematiek van de Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE). Ondersteuning van casussen waar sprake
is van samenloop tussen Zorg en Veiligheid worden door dit team opgepakt, zij voeren regie op de casussen
gericht op de-escalatie en het bieden van de zorg die in die situaties nodig is.
6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers
Jaar realisatie
2021
Wij zetten in op waardering en ondersteuning van mantelzorgers door het aanbieden van voorzieningen die
de zorg van mantelzorgers moeten verlichten. Voor 2021 gaan we hiertoe activiteiten doorontwikkelen met
betrokken organisaties. Het project met het expertisecentrum Mantelzorg stopt aan het einde van 2020. We
zetten nu in om meer maatwerk te leveren aan de inwoners en te voldoen aan de bezuinigingsopdracht die de
raad in 2019 heeft gegeven.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
Het expertisecentrum Mantelzorg Zevenaar is door een taakstellende bezuiniging gestopt in januari 2021. Er
is invulling gegeven aan de ondersteuning van mantelzorgers in bestaande structuren en activiteiten.
Belangrijke elementen zijn respijtzorg, informatie en ondersteuning, collectieve activiteiten. Dit is gerelateerd
aan de aanbevelingen uit het rapport 'Samen sterk voor mantelzorgers'. U bent geïnformeerd over de
ontwikkelingen In de raadsinformatiebrief 2021-001. Om invulling te geven aan de aanbevelingen uit het
rapport is aan Caleidoz een aanvullend subsidie verleend tot het voor 2021 beschikbare budget voor
mantelzorgondersteuning (€ 35.000). De verantwoording over de inzet van dit budget vindt plaats via de
jaarstukken 2021 van Caleidoz.
6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers
Jaar realisatie
2022
Wij ondersteunen vrijwilligers. Wij doen dit door maatregelen ter ondersteuning aan te bieden, in het
bijzonder voor de vrijwilligersorganisaties die actief zijn en activiteiten organiseren die bijdragen aan de
uitvoering van Wmo-taken. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid de inzet van de lokale vrijwilligers te
erkennen en een blijk van waardering te geven. Dit kan bijvoorbeeld door een vrijwilligersonderscheiding toe
te kennen.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens GerealiseerdGerealiseerd
plan
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Sinds 2019 is een werkgroep van sleutelpersonen binnen Zevenaar actief die jaarlijks een vrijwilliger
voordraagt voor de Zevenaarse vrijwilligersprijs.
6.2.6 Uitvoeringsagenda Wmo en Jeugd
Jaar realisatie
2023
Voor het realiseren van de doelstellingen uit het Beleidsplan Jeugdwet, Wmo en Participatiewet 2020-2023 is
een totaalpakket aan activiteiten en resultaten noodzakelijk. Deze activiteiten en resultaten voor Jeugd en
Wmo zijn ondergebracht in een uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda bevat resultaten (getoetst aan de
leidende principes en randvoorwaarden uit de beleidsvisie) die bijdragen aan het realiseren van de
doelstellingen uit het beleidsplan. De uitvoeringsagenda is een dynamisch geheel van resultaten en
activiteiten. Hierbij is ook aandacht voor preventieve activiteiten. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting
zijn de onderstaande resultaten voor 2021 in beeld. Gedurende het begrotingsjaar rapporteren we over de
realisatie, voortgang en samenstelling van de uitvoeringsagenda.
Jeugd en Wmo:
•
Doorontwikkeling toezicht en handhaving zorg Jeugd en Wmo
•
Actualisatie beleid Sociaal Medische Indicatie
•
Doorlopende voorlichting over beschikbaarheid clientondersteuning
•
Voorkomen eenzaamheid
•
Inzetten op E-health bij zorgaanbod
Wmo:
•
Er is een cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 uitgevoerd
•
Implementatie decentralisatie beschermd wonen
•
Lokale aanbestedingen Wmo (huishoudelijke ondersteuning zonder regie en hulpmiddelen)
•
Activiteiten gericht op ouderenbeleid (focus op voorkomen eenzaamheid, zelfredzaamheid 75+ en
ouderenmishandeling)
•
Inrichting samenwerkingsketen Dementie
•
Borgen van bemoeizorgtrajecten (ggz)
Jeugd:
•
Er is een cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 uitgevoerd
•
Implementatie van activiteiten Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming
•
Uitvoeren regionaal Transformatieplan Jeugd (o.a. thema’s complexe scheidingen, versterken lokale
toegang en jeugdhulp met verblijf)
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
Voor het realiseren van de doelstellingen uit het Beleidsplan Jeugdwet, Wmo en Participatiewet 2020-2023
wordt per jaar een Uitvoeringsagenda opgesteld. Daarin staan de resultaten waar in dat jaar aan gewerkt gaat
worden. Voor 2021 waren dat onder andere:
 Clientervaringsonderzoek Wmo en Jeugdzorg
 Implementatie decentralisatie Beschermd Wonen
 Afronding Transformatieplan Jeugdzorg regio Centraal Gelderland
 Uitbreiding POH Jeugd naar meer huisartsen
 Implementatie Wegwijs in Zevenaar app.
6.3 (Arbeids)Participatie
6.3.1 Begeleiden mensen naar werk
Jaar realisatie
2024
Het beleid is er op gericht om zoveel mogelijk werkzoekenden aan een baan te helpen. Wij richten ons hierbij
op de doelgroep: mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt én op het werk fit maken van mensen
met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Extra aandacht wordt hierbij gegeven aan mensen met een
migratieachtergrond, mensen met een arbeidsbeperking, jongeren tot 27 jaar en zorgklanten.
De Regionale Sociale Dienst (RSD) is de netwerkorganisatie voor Werk en Inkomen in de regio die in nauwe
samenwerking met ondernemers, onderwijs en andere overheden (3 O's) invulling geeft aan ons beleid dat
gericht is op een inclusieve arbeidsmarkt.
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Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens
plan

Volgens
plan

Volgens
plan

Bestuurlijke opdracht RSD 2021-2023
De raad heeft in juni 2021 de RSD een nieuwe opdracht voor de periode 2021- 2023 meegegeven.
Deze opdracht luidt als volgt:
- Blijf de focus leggen op mensen met perspectief op werk.
- Geef extra aandacht aan mensen met een migratieachtergrond, mensen met een arbeidsbeperking en aan
jongeren tot 27 jaar.
- Geef de begeleiding van zorgklanten (trede 1 en 2a) een structureel karakter.
- Focus bij de besteding van de extra middelen van Rijk en provincie op de uitvoering en de resultaten voor de
Liemerse inwoners. Investeer hiervoor in de samenwerking
binnen de Arbeidsmarktregio Midden- Gelderland.
- Benut de verkregen positie als netwerkorganisatie voor de realisering van de bestuurlijke opdracht.
- Blijf binnen de financiële kaders.
Uit de jaarrapportage 2021 van de bestuurlijke opdracht RSD valt o.a. op te maken dat de afgesproken KPI's
over het jaar 2021 zijn gerealiseerd.
BUIG resultaat 2021
Het BUIG (gebundeld budget inkomensdeel) tekort over 2021 bedraagt € 438.191 (3,87%); dit heeft tot gevolg
dat er over het jaar 2021 geen aanvraagprocedure Vangnetuitkering opgestart wordt, aangezien het
ministerie van SZW een ondergrens hanteert van 7,5%.
Voortzetting dienstverlening Scalabor na 2022
Wij hebben op 14 december 2021 de intentie uitgesproken om Scalabor aan te wijzen als uitvoerder van de
Wet sociale werkvoorziening ((Wsw) voor de periode 2023 tot en met 2025.
6.3.3 Inburgeringsbeleid
Jaar realisatie
2022
We zetten ons er voor in dat statushouders zo snel mogelijk kunnen beginnen met integreren en participeren.
We doen dat samen met inwoners en maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Integratie en
participatie starten direct bij de huisvesting van de statushouder in onze gemeente.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Niet
Niet
Niet
volgens
volgens
volgens
plan
plan
plan
De taakstelling voor huisvesting van statushouders was in 2021 verhoogd. Dit in combinatie met krapte op de
sociale woningmarkt heeft ertoe geleid dat wij de taakstelling niet gerealiseerd hebben. Ook de deelname aan
de tijdelijke landelijke regeling ‘Financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders’
heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. De opgelopen achterstand in taakstelling moet in 2022
ingelopen worden.
Wij zijn bezig geweest met de voorbereiding en implementatie van de nieuwe Wet Inburgering die vanaf 2022
in werking treedt. Belangrijke onderdelen van de voorbereiding waren de vaststelling van het beleidsplan en
de verordening inburgering en de inkoop van leerroutes. Daarnaast zijn met verschillende partners waaronder
Vluchtelingenwerk en de RSD nieuwe afspraken gemaakt.
Voorstel raad
Bijsturing is niet nodig. Wij verzoeken u kennis te nemen van de stand van zaken.
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6.3.6 Stimuleren dat meer inwoners die op het bestaansminimum
Jaar realisatie
2023
leven aan het werk gaan (Armoedebeleid)
Voor inwoners geeft werk de grootste kans om (langdurige) armoede te doorbreken. Werk zorgt niet alleen
voor meer inkomen maar draagt bij aan het eigen maatschappelijk welbevinden. Het accepteren van een baan
vergroot de kans om door te groeien en in de toekomst meer te gaan verdienen. De RSD voert de opdracht uit
om mensen in een uitkering te begeleiden naar werk.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
De RSD heeft zich vanuit de Bestuurlijke Opdracht 2021-2023 ingezet om inwoners met een bijstandsuitkering
werkfit te maken en te bemiddelen naar werk.
6.3.7 Verminderen van sociale uitsluiting door armoede
Jaar realisatie
2023
Een deel van de inwoners die leeft in armoede wordt nog niet bereikt. Niet iedereen is op de hoogte van het
bestaan van minimaregelingen. Wij geven meer bekendheid aan de minimaregelingen. Dit zodat huishoudens
die meer gebruik maken van minimaregelingen (lokaal en landelijk) per maand meer geld overhouden om vrij
te besteden. Naast de verbetering van het bereik kijken wij ook naar een efficiëntere regeling voor het
meedoen in de samenleving op het gebied van sport en cultuur.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
De regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is uitgevoerd. Deze regeling was bedoeld
voor huishoudens die door de Coronacrisis te maken hadden met een forse inkomensdaling en daardoor
noodzakelijke woonkosten niet meer konden betalen. We hebben hierover uitgebreid en actief
gecommuniceerd, waaronder richting zelfstandige ondernemers. Er is weinig gebruik gemaakt van deze
regeling.
Er is bekendheid gegeven aan de gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag
inkomen en hoge zorgkosten. Daarnaast was 2021 het eerste jaar voor de nieuwe Gelrepas, de pas voor
minimagezinnen om mee te doen met sport, cultuur en recreatie. Ondanks de beperkende maatregelen
vanwege Corona hebben meer mensen met een Gelrepas hier gebruik van gemaakt dan in 2020.
6.3.8 Sneller signaleren van schulden
Jaar realisatie
2023
We gaan inwoners met (beginnende) schulden vroegtijdig en actief benaderen om samen met hen te kijken
wat nodig is. Dit om te voorkomen dat schulden van inwoners verder oplopen.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
We zijn aan de slag gegaan met vroegsignalering van schulden als nieuwe wettelijke taak. Vroegsignalering
van schulden is het zo vroeg mogelijk in beeld brengen van mensen met financiële problemen om vroegtijdige
hulpverlening mogelijk te maken. Wij hebben afspraken gemaakt met wettelijke signaalpartners over hoe zij
betalingsachterstanden van vaste lasten zoals huur, zorgpremie en energie door kunnen geven aan ons. Dit,
zodat wij de betreffende mensen konden benaderen voor het bieden van hulp.
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6.3.9 Verhogen financiële zelfredzaamheid van inwoners met schulden
Jaar realisatie
2023
Het is niet voor iedereen eenvoudig om uit te komen met het inkomen. Als je financiële vaardigheden mist, is
de kans op financiële problemen groter. Wij werken daarom aan verbetering van financiële vaardigheden van
inwoners. Waar mogelijk kan een minder zwaar alternatief dan bewindvoering, zoals budgetbeheer, de
inwoner verder helpen.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
Wij hebben besloten om ons vooralsnog niet te richten op het adviesrecht van gemeenten, de zogenaamde
opt-in regeling bij de rechtbank bij schuldenbewind. Belangrijkste reden is dat gemeenten de rechtbank pas
kunnen adviseren nadat schuldenbewind al voor een inwoner is ingesteld. Als alternatief gaan wij werken aan
een plan om meer regie te voeren op de instroom van schuldenbewind door meer samen te werken met
bewindvoerders. Doel is voor inwoners een passend traject en het tijdig op- en afschalen van de
ondersteuning waarin financiële zelfredzaamheid wordt gestimuleerd.

6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang
Doelstelling
- Vanaf 2023 geven we voor de toegang per inwoner jaarlijks niet meer uit dan gemiddeld in Gelderland.
Stand van zaken

In 2021 zijn de kosten die Zevenaar maakt voor de toegang per inwoner hoger dan bij de
rekening 2020. In 2020 was het € 73 per inwoner, in 2021 is dit gestegen naar € 86. De
realisatiecijfers over 2021 van de Gelderse gemeenten zijn nog niet beschikbaar. We
kunnen daarom niet aangeven of wij dichter bij het Gelders gemiddelde zijn gekomen.
De stijging van de kosten kan voor het grootste deel worden gerelateerd aan extra
inhuur als gevolg van corona.

- In het cliëntervaringsonderzoek over 2021 scoort minimaal 88%, van de ouders van en jongeren met een
individuele voorziening voor jeugdhulp op de vraag: "Bent u goed geholpen bij vragen en problemen?"
minimaal een voldoende.
Stand van zaken Zowel de jongeren als de ouders vinden dat zij goed geholpen worden door hun
hulpverleners, namelijk 87% respectievelijk 93%. Hier ligt Zevenaar goed op koers.
- Vanaf 2020 geven we voor de Wmo (op de taakvelden 6.6 en 6.71) per inwoner jaarlijks niet meer uit dan
gemiddeld in Gelderland
Stand van zaken In Zevenaar maken 810 cliënten per 10.000 inwoners gebruik van een
maatwerkarrangement tegenover 623 gemiddeld in Gelderland.
- In 2023 zijn de bezuinigingsmaatregelen van in totaal twee miljoen euro binnen het sociaal domein gehaald
zoals deze in de begroting 2020-2023 zijn vastgesteld.
Stand van zaken De bezuinigingsmaatregelen zijn netto verwerkt in de huidige begroting. We voeren de
verbetervoorstellen uit. Bij de 2e Voortgangsrapportage waren we in de
veronderstelling dat we binnen de begroting zouden blijven. Bij de jaarrekening blijkt nu
zowel bij Jeugdzorg als de WMO een overschrijding van de geraamde kosten. Deze zijn
deels te relateren aan corona en kunnen ook incidenteel worden gedekt. Het lijkt er
echter op dat er ook sprake is van een structureel nadeel. In 2022 zal dit verder worden
bekeken in samenhang met de dan beschikbare middelen.
- In de jaren 2020 t/m 2023 woont minimaal 945 van de 1000 inwoners van 75 jaar en ouder zelfstandig.
Stand van zaken
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Per 1.000 inwoners wonen 945 inwoners van 75+ zelfstandig tegenover 917 volgens het
Gelderse gemiddelde.

6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning
Doelstelling
- Vanaf 2023 geven we, per duizend jeugdigen, niet meer uit aan maatwerkdienstverlening 18- (taakveld
6.72) en geëscaleerde zorg (taakveld 6.82) dan gemiddeld in Gelderland.
Stand van zaken Op basis van de Gelderse begrotingen over 2020 en 2021 zien we dat wij afgerond 25%
meer begroten dan het Gelderse gemiddelde. Of ditzelfde percentage ook geldt voor de
realisatiecijfers over 2020 is nog niet bekend. Deze vergelijkingscijfers zijn nog niet
gepubliceerd. Echter Zevenaar begroot realistisch en het vermoeden is sterk dat veel
andere gemeenten de stijgen de kosten nog niet volledig doorvoeren in de begroting.
Over 2020 blijkt dat Zevenaar € 333 per inwoner uitgeeft. Het Gelders gemiddelde
bedraagt € 317. In 2020 hebben wij dus ongeveer 5% meer uit dan de andere Gelderse
gemeenten. Op begrotingsbasis was dit verschil in 2020 25%.
In 2021 bedragen deze kosten voor Zevenaar € 371 wat ongeveer gelijk is aan de raming.
We kunnen deze cijfers nog niet vergelijken met het Gelders gemiddelde omdat de
gegevens over 2021 nog niet bekend zijn.
De organisatie is meerdere initiatieven gestart om de instroom in zorg te voorkomen of
te beperken. In regionaal inkoop verband is het door aangepaste opleidingseisen en
productbeschrijvingen niet meer mogelijk onderwijs gerelateerde activiteiten in te
zetten vanuit de jeugdwet. Ook de contractafspraken rondom de inzet van dyslexie zijn
aangescherpt.
Daarnaast is in Liemers verband een samenwerkingsafspraak gemaakt rondom de inzet
van begeleiding binnen het onderwijs . Consulenten worden aan de voorkant hierbij
betrokken en er is een maximum aan uren gesteld. Daarnaast beschikt bijna elke
huisarts in Zevenaar over een POH jeugd.
- Vanaf 2023 is het aantal jeugdigen met jeugdhulp met verblijf niet meer dan 0,1% hoger dan het
gemiddelde in Gelderland.
Stand van zaken Het Gelders gemiddelde over het eerste half jaar 2021 is 1,3%, ten opzichte van 1,5%
voor Zevenaar. Daarmee zien we voor Zevenaar een stijging van 0,1% ten opzichte van
het tweede half jaar 2020.
Er vallen verschillende zorgvormen onder ‘verblijf’. Er is geen analyse beschikbaar
waaruit we kunnen afleiden of de stijging zit in het aantal plekken pleegzorg, in de
residentieel verblijf, of andere vormen van verblijf. We kunnen dus niet aangeven of de
stijging positief of negatief is. De lokale analyse is nog niet gestart.
In 2021 zijn de initiatieven uit 2020 voortgezet, zoals het regionale Perspectief overleg,
waar de gemeente samen met de zorgaanbieders bekijkt welke zorg er passend in voor
een jeugdige die dreigt uit huis geplaatst te worden. Daarnaast is de
wervingscampagne pleegzorg herhaald om meer pleegouders te krijgen.
2021 stond ook in het teken van de implementatie van de wet woonplaatsbeginsel
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- Vanaf 2023 is het aantal jongeren met een gedwongen maatregel niet meer dan 0,1% hoger dan het
gemiddelde in Gelderland.
Stand van zaken Gedwongen maatregelen treffen we op www.waarstaatjegemeente.nl onder de
rubrieken Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. De laatst beschikbare data
betreffen de cijfers uit 2020. In Zevenaar heeft 1,4 % van de jongeren tot 18 jaar een
Jeugdbeschermingsmaatregel en 0,4 % van de jongeren van 12 tot 23 jaar is in
aanraking geweest met de Jeugdreclassering. Voor Gelderland zijn deze cijfers
respectievelijk 1,3 % en 0,3 %. Hiermee blijven we binnen de bandbreedte van deze
doelstelling en constateren we dat we tussentijds op koers zitten.

- Van alle casussen waar het gebiedsteam bij betrokken is neemt het aantal casussen dat als onveilig wordt
gedefinieerd en waar een acute interventie nodig is jaarlijks met 5% af.
Stand van zaken Deze doelstelling is gebaseerd op een verbetervoorstel naar aanleiding van de
bevindingen van de Taskforce Zevenaar Sociaal Domein en de beleidsvisie uit begin
2020 om een specialistenteam te vormen, dat specifiek regie voert op zorg- en
veiligheidscasussen. Implementatie van dit verbetervoorstel heeft vertraging
opgelopen in 2020, maar vanaf mei 2021 is dit specialistenteam gestart. De
onderliggende werkprocessen en de verwerking hiervan in de systemen zijn onder
handen. Hierbij is ons doel te registeren hoeveel casussen via dit team worden afgedaan
en welke zwaarte deze casussen worden ingeschaald volgens de AVE-methode. Deze
data is nog niet beschikbaar.
- In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 scoort minimaal 77% van de ouders en jeugdigen met een
individuele voorziening op de vraag "Door de hulp gaat het beter met de jongere op school, werk of
dagbesteding" dat het beter gaat met de jongere.
Stand van zaken Uit het clientervaringsonderzoek over 2020 komt naar voren dat 71% van de jongeren
en 80% van de ouders aangeeft dat het door de hulp (een beetje) beter gaat op school,
werk of de dagbesteding. Voor wat betreft de jongeren ligt het percentage dus iets
onder het streefpercentage en voor wat betreft de ouders ligt Zevenaar helemaal op
koers.
- In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 scoort minimaal 60%, van de inwoners met een Wmo
maatwerkvoorziening op de vraag "mensen uit mijn omgeving om hulp vragen is voor mij … (0 = Heel erg
moeilijk, 10 = Heel erg makkelijk)" minimaal een 7.
Stand van zaken De uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek 2021 worden vertaald in een project.
Een wens van de Participatieraad en één van de doelen is het verbeteren van de
bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning. Daar wordt in Q2 2022 een project
voor opgestart.
- In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 geeft minimaal 75% van het aantal Wmo cliënten met één of
meerdere van de volgende maatwerkvoorzieningen; begeleiding, dagbesteding, vervoer, rolstoel aan dat
hij/zij beter kan meedoen aan de samenleving.
Stand van zaken Gekeken is naar het percentage cliënten dat aangeeft onvoldoende of helemaal niet
door de ondersteuning beter aan de samenleving kan deelnemen aan de samenleving.
Dit omdat op verzoek van de Participatieraad de antwoordalternatieven zijn
geüniformeerd; het antwoordalternatief ‘neutraal’ is toegevoegd. Het percentage dat
dan met ‘onvoldoende’ of ‘helemaal niet’ heeft geantwoord geeft dan een
betrouwbaarder beeld. Bij het vorige cliëntervaringsonderzoek over 2019 was dat 30%
en bij het cliëntervaringsonderzoek over 2020 32%. Met andere woorden: dit jaar geven
meer cliënten aan dat zij niet of onvoldoende door de ondersteuning beter mee kunnen
doen aan de samenleving dan het vorig jaar. Uitgaande van een streefpercentage van
25% (= 100% - 75%), dan is de beleidsdoelstelling nog niet gehaald, want dan moet het
percentage 25% of lager zijn.
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6.3 (Arbeids)Participatie
Doelstelling
- Het aantal cliënten dat vanuit de toegang instroomt in Zevenaar Schuldenvrij neemt vanaf 2020 jaarlijks
toe met 5%.
Stand van zaken In navolging van de lokale pilot Schuldenvrij, is gestart met de nieuwe wettelijke taak
vroegsignalering van schulden. Met deze werkwijze hebben we meer huishoudens met
schulden eerder in beeld.

- Het aantal Zevenaarse inwoners dat in trede 1/2a bij RSD “de Liemers” zit en bekend is en een plan heeft bij
de toegang van de gemeente Zevenaar neemt jaarlijks toe met 3%” ten opzichte van 2019.
Stand van zaken De begeleiding van zorgklanten (trede 1 en 2a) heeft in de nieuwe bestuurlijke opdracht
voor de RSD 2021- 2023 een structureel karakter gekregen. De jaarrapportage 2021 van
de bestuurlijke opdracht RSD laat zien dat de afgesproken KPI over het jaar 2021 is
gerealiseerd.

WAT HEEFT HET GEKOST?
Baten en lasten per programma
Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Baten
Lasten
Resultaat voor bestemming

Primitieve Na wijziging
begroting
12.757
15.004

Realisatie

Verschil

13.656

-1.348

61.940

65.228

61.064

4.164

-49.183

-50.224

-47.408

2.816

171

787

318

-469

0

217

217

0

171

570

101

-469

-49.012

-49.654

-47.306

2.347

Mutaties reserves
Baten
Lasten
Totaal mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Verschillenanalyse
6.

Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Toezicht en kwaliteit zorgaanbieders
In 2021 wilden wij regionaal afspraken maken om te komen tot een verscherpt toezicht bij
zorgaanbieders. Deze verscherping is gerealiseerd in 2022. Het budget voor 2021 is
daarmee niet aangesproken.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Maatschappelijke ondersteuning algemeen
Door overname van personeel zijn er lagere kosten gemaakt bij de subsidieverlening t.b.v.
het maatschappelijk werk.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Maatschappelijke ondersteuning algemeen
In 2021 zijn diverse organisaties gecompenseerd, met een aanvullende subsidie, voor de
nadelige effecten in de exploitatie als gevolg van de coronacrisis.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Gemeenschapshuizen en wijkcentra
In 2021 is extra subsidie verstrekt als compensatie voor de gevolgen van de coronacrisis
aan een kulturhus. Daarnaast is rekening gehouden met verwachte lasten n.a.v. de
ontvangen aanvragen -gebaseerd op de jaarrekeningen- van diverse buurt- en
dorpshuizen.
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35.000 V

I

99.000 V

I

-68.000 N

I

-36.000 N

I

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Kinderopvang
Vanwege de coronacrisis hebben in 2021, i.v.m. sluiting van accommodaties, minder
inspecties plaatsgevonden.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Uitvoeringsagenda
Er is sterk ingezet op de implementatie van de uitvoeringsagenda. In deze
voorbereidingsfase zijn er nog relatief weinig uitgaven. De verwachting is dat het budget
van € 400.000 in de komende tijd zal worden benut.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Preventie en POH
In het kader van de preventie wordt sterk ingezet op de POH (praktijk ondersteuners
huisartsen). Halverwege 2021 is de deelname uitgebreid. Hierdoor is niet het volledige
budget benut.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Buurtbemiddeling
Op het gebied van preventiemaatregelen is een stimuleringsbijdrage steungezinnen
ontvangen van € 40.000.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie- Wmo doelgroepenvervoer
Het doelgroepenvervoer Wmo laat een voordeel zien van € 25.000. Dit bedrag is het
gevolg van minder vervoer in de 2e helft van 2021 door corona (€ 66.000 voordeel) en een
afrekening over heel 2021 van minder ontvangen eigen bijdragen (€ 42.000 nadeel).
6.2 Wijkteams - Cliënten-ondersteuning
Naast de reguliere subsidieverlening 2021 aan MEE Oost-Gelderland en stichting Sensire,
is er geen aanvullende afname van producten en diensten geweest.
6.2 Wijkteams - uitvoeringskosten sociaal domein
De uitvoeringskosten Wijkteams bestaan met name uit loonkosten en inhuur. De
inhuurkosten konden gedeeltelijk worden opgevangen (bijv. vacatureruimte). Per saldo
blijft er op dit product een nadeel van € 100.000. Het totale resultaat op personeelslasten
(inclusief inhuur) lichten we centraal toe in de analyse van de personeelslasten.
6.3 Inkomensregelingen - minimabeleid
Voor de uitvoering en de kosten van de regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke
Kosten' (TONK-regeling) zijn minder uitgaven gedaan dan de door het rijk, via de
algemene uitkering, beschikbaar gestelde budget. Deze middelen hoeven niet specifiek
verantwoord te worden aan het rijk.
6.3 Inkomensregelingen - Minimabeleid
Vanwege Corona is 2021 geen representatief jaar waar het gaat om de diverse uitgaven
voor de uitvoering van het minimabeleid.
- Vanuit de bijzondere bestand zijn minder kosten gemaakt dan begroot. Hierdoor zijn
ook de extra geraamde middelen vanuit het rijk, als onderdeel van het steun- en
herstelpakket n.a.v. corona, niet benut. Voor de uitvoering van SMI (Sociaal medische
indicatie) is een deel van de kosten gedekt uit de middelen voor
onderwijsachterstandenbeleid.
- Voor de Gelrepas waren de uitgaven hoger dan verwacht. Dit heeft te maken met de
invoering van de nieuwe Gelrepas per 2021 en daarnaast is meer gebruik gemaakt van de
pas dan voorheen, wat ook de doelstelling is.
6.3 Inkomensregelingen - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers
(Tozo)
Voor de tijdelijke regeling (specifieke uitkering) Tozo is in juni 2021 een voorschot van het
rijk (ministerie van SZW) ontvangen van ruim € 1,7 miljoen. De werkelijke verantwoorde
uitgaven zijn lager waardoor een deel van het ontvangen voorschot terugbetaald is aan
het rijk.
6.3 Inkomensregelingen - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers
(Tozo)
Verwezen wordt naar de toelichting vermeld onder Lasten (V 213.000).

83

30.000 V

I

360.000 V

I

160.000 V

I

40.000 V

I

25.000 V

I

45.000 V

I

-100.000 N

I

475.000 V

I

289.000 V

I

213.000 V

I

-213.000 N

I

6.3 Inkomensregelingen - Inkomensvoorzieningen (BUIG/Bbz)
514.000 V
Het voordelige saldo is een gevolg van lagere uitkeringslasten, met name de verwachte
nadelige corona effecten zijn achterwege gebleven. In de 2e VGR 2021 is nog uitgegaan
van een geprognosticeerd tekort op het BUIG-budget van 5,9% terwijl het werkelijke
tekort 3,9% bedraagt.
6.3 Inkomensregelingen - Schuldhulpverlening
26.000 V
Zowel vanuit het rijk als vanuit het lokale herstelplan zijn incidenteel middelen
beschikbaar gesteld voor het schuldenbeleid vanwege de verwachte corona-effecten.
Schuldhulpverlening aan ondernemers heeft in 2021 bij de RSD vorm gekregen. De
kosten hiervoor zijn echter lager dan verwacht. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de
verschillende steunmaatregelen voor ondernemers, waaronder de TOZO en uitstel van
betalingen voor o.a. de Belastingdienst.
6.3 Inkomensregelingen - Gemeentelijke belastingen, kwijtscheldingen
100.000 V
De verwachte grote stijging van het aantal kwijtscheldingsverzoeken als gevolg van de
coronacrisis is niet doorgezet. De economische neergang waarmee aanvankelijk rekening
was gehouden is in 2021 uitgebleven en daarmee is het aantal faillissementen en
werklozen beperkt gebleven.
6.4 Begeleide participatie - Sociale werkvoorziening (SW)
69.000 V
Het lagere bijdrage (voordeel € 93.000) voor de uitvoering van de SW is ontstaan door:
- een lagere bijdrage aan de Modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR) - Sociaal
Domein Centraal Gelderland voor de module WgSW door een hogere uitstroom
(natuurlijk verloop) van het aantal SW-mensen dan begroot.
- een hogere bijdrage (inkomst voor de MGR) van de buitengemeenten.
- lagere uitgaven voor begeleiding/ondersteuning (module 8) voor SW medewerkers met
een loonwaarde < 25%.
In de decembercirculaire 2021 zijn extra middelen voor het jaar 2021 beschikbaar gesteld
(toegevoegd aan de Algemene uitkering / 'Integratie-uitkering Participatie') voor het
opvangen van de exploitatietekorten bij de sociale werkbedrijven. Overeenkomstig de
gemaakte afspraken hierover in regionaal verband zijn deze middelen deels uitbetaald
(nadeel € 24.000) aan Scalabor.
6.5 Arbeidsparticipatie - Participatie/re-integratie
393.000 V
Als gevolg van de coronacrisis zijn incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld via de
algemene uitkering (december circulaire 2020). In de 1e VGR 2021 zijn deze lasten
bijgeraamd. De middelen voor Re-integratie inclusief de extra middelen zijn niet volledig
ingezet. Dit als gevolg van:
- de beperkende maatregelen van het RIVM;
- de verwachte instroom, vanwege corona, is achterwege gebleven;
- verhoogde uitstoom door economische ontwikkelingen (huidige krapte op de
arbeidsmarkt).
46.000 V
6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo - eigen bijdrages
Door een stijging van het aantal maatwerkvoorzieningen zijn er ook meer eigen bijdrages
geïnd.
6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo - Wmo hulpmiddelen
-1.275.000 N
Op basis van een nieuwe aanbesteding van Wmo-hulpmiddelen zouden alle
hulpmiddelen, in het bezit van de gemeente, worden verkocht. De formele overdracht zal
echter pas in 2022 plaats vinden. We hebben de verkoopopbrengst dus niet gerealiseerd
in 2021.
Zie ook de toelichting bij de lasten op taakveld 6.6 en taakveld 0.10 die hier ook
betrekking op hebben.
6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo - Wmo hulpmiddelen
1.775.000 V
Op basis van een nieuwe aanbesteding van Wmo-hulpmiddelen zouden alle
hulpmiddelen, in het bezit van de gemeente, worden verkocht en zou de boekwaarde
worden afgeboekt. De formele overdracht zal echter plaatsvinden in 2022. De afboeking
van de boekwaarde wordt daarmee ook verschoven naar 2022.
Zie ook de toelichting bij de baten van taakveld 6.6 en bij taakveld 0.10 die hier ook
betrekking op hebben.
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6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo - Wmo woonvoorzieningen
We zien dit jaar een stijging van het aantal verstrekte woonvoorzieningen. De inschatting
is dat dit grotendeels een inhaaleffect is van het eerste coronajaar.
6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo - Doelgroepenvervoer dagbesteding
Het doelgroepenvervoer dagbesteding laat een voordeel zien van € 115.000.
Voornamelijk door corona is het vervoer naar de dagbesteding in 2021 een stuk lager
geweest.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
De totale uitgaven voor WMO zijn in 2021 overschreden met € 830.000. Wanneer we
verder inzoomen dan zien we dat de kosten voor WMO-begeleiding € 220.000 minder zijn
dan geraamd, terwijl de Hulp bij het Huishouden is overschreden met € 1.050.000. In deze
kosten zitten ook extra kosten in verband met corona. Hiervoor is in 2021 € 485.000
geraamd.
Hierdoor wordt het nadeel op dit taakveld verlaagd naar € 345.000.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18In 2021 is voor jeugdzorg € 990.000 meer uitgegeven dan geraamd. In deze kosten zitten
ook de uitgaven die gerelateerd zijn aan corona. Voor de corona is € 655.000 aan dekking
beschikbaar. Hierdoor kan het nadeel op dit taakveld worden verlaagd naar € 335.000.
Niet vast te stellen is hoeveel de coronaschade werkelijk is geweest.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Doelgroepenvervoer Jeugd
De kosten van het vervoer op grond van de jeugdwet zijn in 2021 met € 60.000 gestegen.
Voor een deel heeft dit te maken met extra vervoer vanwege corona. Daarnaast is sprake
van een autonome stijging van het jeugdvervoer.
6.82 Geëscaleerde zorg 18Voor de crisis jeugdhulp, jeugdreclassering en tegengaan huiselijk geweld en
kindermishandeling is € 425.000 minder uitgegeven dan geraamd. Of de minderuitgaven
een directe relatie hebben met corona is niet vast te stellen.
0.10 Mutaties reserves - boekwaarde Wmo hulpmiddelen
Op basis van een nieuwe aanbesteding van Wmo-hulpmiddelen zouden alle
hulpmiddelen, in het bezit van de gemeente, worden verkocht. Het verschil tussen
opbrengstwaarde en boekwaarde (€ 500.000) zou worden onttrokken aan de algemene
reserve. De formele overdracht heeft echter niet in 2021 plaatsgevonden. Daarmee is ook
de boekwaarde niet afgeboekt en zijn de hulpmiddelen niet verkocht. Deze overdracht zal
plaats vinden in 2022. Hierdoor is een nadeel op de reservemutaties ontstaan.
Overige verschillen
Naast de omschreven afwijkingen per taakveld zijn er diverse verschillen (< € 25.000) die
wij niet verder toelichten.
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Incidentele baten en lasten
Onderwerp
Omschrijving
Programma 6.Sociaal domein
Baten
Herstelplan
De uitgaven vanuit het herstelplan worden gedekt uit
de bestemmingsreserve herstelplan.
Corona
Meer- of minder ontvangsten in verband met corona.
Lasten
Herstelplan

Corona
Totaal programma 6
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Op basis van het corona herstelplan zijn voor dit
programma met name bedragen uitgegeven aan de
onderwijschallenges.
Meer- of minder uitgaven in verband met corona.

Bedragen x € 1.000
Werkelijk Begroot

25

25

1.498

1.711

25

25

3.060
-1.562

4.706
-2.995

Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserves
Nummer Naam
9010

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Uitvoeringskosten TOZO

0

217

Eindstand

15

202

Deze reserve heeft als doel om de uitvoeringskosten van de TOZO regeling zelfstandig ondernemers te
egaliseren.
Toevoeging
Bij vaststelling van de jaarrekening 2021 is via resultaatbestemming een bedrag voor de
uitvoeringskosten aan de reserve toegevoegd van € 217.000. De middelen zijn naar
verwachting in de komende jaren nodig voor de uitvoering van de regeling.
Onttrekking
N.a.v. de definitieve vaststelling door het ministerie van SZW van de TOZO over 2020 is het
bedrag voor de uitvoeringskosten aangepast, waardoor € 15.000 is onttrokken aan de
bestemmingsreserve.
9046

Statushouders

101

0

0

101

In 2016 en 2017 zijn van het Rijk middelen ontvangen voor opvang en huisvesting van statushouders in de
voormalige gemeente Rijnwaarden. De kosten volgen deels in de jaren erna. In 2019 en 2020 zijn extra
(incidentele) gelden ontvangen ter voorbereiding op de nieuwe 'Wet inburgering' en voor de
maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtigen. Deze middelen worden ingezet voor dekking van
de kosten i.v.m. voorbereiding en begeleiding in de jaren 2020 en verder in afwachting van de nieuwe wet met
bijbehorende regelgeving/financiering.
Onttrekking

9049

In 2021 zijn er geen mutaties in deze reserve. Voor de invoering verwachten wij in 2022 nog
kosten i.v.m. de implementatie van de nieuwe Wet. Daarnaast is er nog veel onzekerheid of
rijksbijdragen toereikend zijn voor dekking van invoering en uitvoering van de nieuwe Wet
inburgering in 2022 e.v. jaren. Om deze redenen stellen wij voor de bestemmingsreserve in
stand te houden en het verloop na invoering in 2022 jaarlijks te monitoren.

Frictiekosten DoeDuiten

150

0

23

127

Deze reserve wordt ingezet voor dekking van de jaarlijkse kosten in de komende jaren (verwachte jaarlijkse
onttrekking € 50.000 in de periode 2021 t/m 2023) met betrekking tot DoeDuiten.
Onttrekking

Vanwege de corona crisis zijn de uitgaven waarvoor jaarlijks, in de periode t/m 2023, een
bedrag wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve achtergebleven bij de raming.
We verwachten deze reserve de komende periode volledig in te zetten. In 2021 is een
bedrag van € 23.102 onttrokken.

Totaal bestemmingsreserves

86

251

217

38

431

7.VOLKSGEZONDHEID EN DUURZAAMHEID
Omschrijving
Dit programma gaat over de beleidsvelden volksgezondheid, milieu en duurzaamheid. Volksgezondheid richt
zich op een gezonde leefomgeving en leefstijl. Duurzaamheid en milieu richten zich op energietransitie, CO2
reductie, water (riolering), geluid, lucht, bodem en grond- en afvalstoffen. Ook gaat dit programma over de
toezichthoudende en handhavende taken binnen deze beleidsvelden.
Wat willen we bereiken?
Behouden en bevorderen van een duurzame en gezonde leefomgeving voor nu en de volgende generaties.
Ontwikkelingen
Duurzaamheid
Ten aanzien van de duurzaamheidsopgave (de CO2 reductie) is in het kader van de bezuinigingsopgave
gekozen om te temporiseren, waarbij het einddoel (100% duurzame opwek) het uitgangspunt blijft. Voor het
behalen van dit einddoel is (op termijn) extra inzet nodig.
Beleidskaders
 Regio visie publieke gezondheid Gelderland-Midden 2017-2020
 Milieubeleidsplan 2013-2030 Zevenaar
 Beleidsvisie Externe Veiligheid 2012 Zevenaar
 Nota Bodembeheer 2011 Zevenaar
 Geluidbeleid 2008 Zevenaar
 Geluidbeleid Rijnwaarden
 Watertakenplan De Liemers 2017-2021
 Beleidskader Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 en verder (2018)

WAT WILDEN WE BEREIKEN?
7.1 Gezondheidszorg
We willen dat iedereen in onze gemeente gezond kan leven en opgroeien. Het accent ligt daarbij op jeugd en
ouderen.
7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO2 reductie)
In 2025 is minimaal 49% van de benodigde energie voor onze hele gemeente duurzaam opgewekt. In 2040 is
dit (bijna) 100%. In 2025 is de eigen organisatie energie- en CO²-neutraal.
Beleidsindicatoren (verplicht)
Naam
Hernieuwbare elektriciteit (%)
Toelichting

Jaar
Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk Verschil
meting
2021
2021
2019
10,70
5,70
3,80
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind,
waterkracht, zon of biomassa. Bij de verdere uitwerking van de
energie- en warmtetransitie proberen wij rekening te houden met
deze beleidsindicator.

7.3 Duurzaam inzamelen en verwerken afval
In 2020 voldoen wij aan de doelstelling uit het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) van het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Die
doelstelling is maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020.
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Beleidsindicatoren (verplicht)
Naam
Omvang huishoudelijke restafval
(kg/inwoner)
Toelichting

Jaar
Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk
meting
2021
2021
2019
111,00
101,00
95,00
97,00

Verschil
2

In 2021 zijn geen aanvullende maatregelen genomen. De daling
van de hoeveelheid restafval is mogelijk te danken aan het feit
dat er iets minder is thuisgewerkt.

7.4 Afvalwater en waterhuishouding
Wij willen de duurzaamheid in de buitenruimte bevorderen. Daarnaast hebben wij de wettelijke zorgplicht om
het stedelijk afvalwater in te zamelen en te transporteren, de afvoer van het regenwater in de openbare
ruimte en de grondwaterstand. Deze gemeentelijke taken zijn vastgelegd in het Watertakenplan De Liemers
(WTP) 2017-2021.
7.5 Milieu
Wij willen een duurzame en gezonde omgeving om in te leven. Samen met de Omgevingsdienst Regio
Arnhem zetten we ons daarom in voor een doelmatige uitvoering en handhaving van milieuwetgeving.
WAT HEBBEN WE GEDAAN?
7.1 Gezondheidszorg
7.1.3 Reguliere taken
Jaar realisatie
2022
Voor de periode 2017-2020 hebben de gemeenten in Gelderland-Midden een regiovisie publieke gezondheid
vastgesteld. Het accent ligt daarbij op jeugd en ouderen met de nadruk op veerkracht, eigen regie en het
welbevinden van de inwoners. De publieke gezondheid is direct verbonden met ontwikkelingen in
bijvoorbeeld het sociaal domein en de Omgevingswet. Verschillende beleidsterreinen oefenen invloed uit op
het stimuleren van een gezonde leefomgeving en leefstijl. Zo is het bevorderen van een gezonde leefstijl van
inwoners één van de ontwikkellijnen in het beleidsplan Jeugd en Wmo. Dit beleidsplan werken wij verder uit in
een uitvoeringsagenda voor de komende jaren.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens
plan

Volgens
plan

Volgens
plan

Nieuwe regionale visie publieke gezondheid.
In 2021 is de landelijke nota gezondheidsbeleid vertaald naar een geactualiseerde regionale visie van
gemeenten in Gelderland-Midden, voor de periode 2021-2025. Elementen uit deze regionale visie kunnen in
de komende jaren worden geïmplementeerd in lokaal beleid. Er is in november 2021 een raadsinformatiebrief
opgesteld over dit onderwerp (RIB 2021-086).
Jeugdgezondheidszorg
Door het coronavirus zijn de activiteiten van de VGGM/GGD en specifiek de jeugdgezondheidszorg ook in
2021 daar waar noodzakelijk aangepast, conform de richtlijnen van de RIVM. In 2021 is VGGM gestart met een
chatdienst voor opgroei- en opvoedingsvragen van ouders van 0-5 jarige kinderen. Eind 2021 is deze
chatdienst uitgebreid voor vragen van ouders met kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Er wordt veel
gebruik gemaakt van deze digitale helpdesk en vragen kunnen hiermee snel worden beantwoord.
Kansrijke Start
In najaar 2021 hebben we u een Raadsinformatiebrief gestuurd over het plan voor de Kansrijke Start, de eerste
1000 dagen van een kind (RIB 2021-092). Het gaat om kinderen die opgroeien bij kwetsbare ouders. In het
plan is onder andere opgenomen dat we samenwerkingsafspraken maken met de betrokken organisaties bij
de geboortezorg. Denkt u hierbij aan het maatschappelijk werk in het ziekenhuis, de verloskundigen en onze
jeugdconsulent. Doel is zeer kwetsbare aanstaande ouders in beeld te houden en lichte hulp te verlenen als
dat nodig is.
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7.1.4 Uitvoeren programma Korte Voorzieningketens vervolg
Jaar realisatie
2022
Het POP3 project Korte Ketens in het Liemers Landschap 1 heeft een vervolg gekregen. Ook dit nieuwe
project Korte Ketens in het Liemers Landschap 2 willen we faciliteren. Hiermee bevorderen we
voedselbewustwording en gezond eetgedrag onder onze inwoners. Korte voedselketens zijn duurzaam door
vermindering van transport.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Gerealiseerd
plan
plan
Het project Korte Ketens in het Liemers Landschap II is 22 juli 2021 met een Slotbijeenkomst opgeleverd.
Het vaststellingsverzoek moet voor 13 juli 2023 door de gemeente Zevenaar zijn ingediend bij de Provincie
Gelderland.
Het project Korte Ketens I en II heeft als doel gehad de keten tussen producent en consument te verkleinen.
Om dit te bereiken zijn producenten en verwerkers ondersteund bij het opstellen van bedrijfsplannen. Er Is
ingezet op het vergroten van de bewustwording en het ‘verleiden’ van consumenten en de ketenpartners via
proeverijen, het ontwikkelen van een streekvoedselverhaal, de facilitering van Liemers Trots (website), maar
ook door het samenstellen van fietstochten en arrangementen voor streekgenoten en toeristen.
Het resultaat is dat de afgelopen vijf jaar bijna 40 ondernemers met elkaar kennis hebben gemaakt, de handen
in elkaar hebben geslagen en de samenwerking hebben opgezocht in de korte keten. Liemers Trots heeft veel
meer leden gekregen en heeft zich als voedselorganisatie in de Liemers kunnen profileren.
Alles heeft geleid tot meer aandacht voor lokaal voedsel en meer locaties waar lokale producten te koop zijn.
Voorstel raad
Wij stellen u voor om deze activiteit af te sluiten.
7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO2 reductie)
7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar
Jaar realisatie
2023
Voor het slagen van de energietransitie is een ander economisch model nodig: de Circulaire Economie.
Hiermee optimaliseren we hergebruik én minimaliseren we waardevernietiging. Het Rijk heeft hier het
Rijksbrede programma Circulaire Economie 'Nederland circulair in 2050' voor opgesteld. Wij vertalen dit
concreet naar een:
 andere wijze van ontwerpen (planvorming, openbare ruimte e.d.)
 andere wijze van opdrachtverlening (aanpassen inkoop- en aanbestedingsbeleid e.d.)
 andere financiële afwegingen (zoals Total Cost of Ownership, het 'ontschotten' van potjes e.d.)
 een andere werkwijze van afval naar grondstof (in samenwerking met bedrijven, waterschap en
gemeenten).
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens
plan

Volgens
plan

Volgens
plan

Eigen organisatie
Om uitvoering te kunnen geven aan de opgave uit het Collegeprogramma 2018-2022, ‘Invoeren van de
circulaire economie in Zevenaar’ (jaar van realisatie 2023), dient een ‘Routekaart Circulaire Economie’ te
worden opgesteld om gefaseerd en gestructureerd de circulaire economie binnen onze organisatie in te
voeren. In de Kadernota 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld om vanaf 2022 hier uitvoering aan te kunnen
geven.
Regionaal
De opdracht en daarmee de regionale werkgroep ‘Circulair Opdrachtgeverschap en Circulair Inkopen in de
GWW-sector’ is sinds 2021 ondergebracht binnen de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen, opgave
‘Circulaire regio’. Het doel van deze werkgroep is uitvoering geven aan de opdracht vanuit het PFO
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Duurzaamheid, het opstellen van een regionaal kennisplatform (waaronder een regiotraining), regionaal
circulair inkopen (bijvoorbeeld rioolbuizen, asfalt en/of straatstenen) en het opzetten van een regionale
materialenbank voor hergebruik van vrijgekomen regionale producten en materialen.
Op 16 september 2021 is een regionale kick-off bijeenkomst georganiseerd in de Turmac Cultuurfabriek.
Hierbij waren de regiogemeenten, provincie Gelderland en ruim 20 lokale GWW-partijen aanwezig. Net als
gemeente Zevenaar hebben al deze partijen hun commitment gegeven om gezamenlijk uitvoering te geven
aan de circulaire opgave door capaciteit, kennis en ervaring beschikbaar te stellen in vijf samengestelde
kennistafels; monitoring, kennisdelen, pilot projecten, proeftuinen en grondstoffenbank. Vanaf 2022 wordt
nadere invulling en uitwerking gegeven binnen deze kennistafels.
7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie
Jaar realisatie
2025
Wij streven in 2025 naar een energieneutrale eigen organisatie. Hiervoor voeren we projecten uit op het
gebied van gebouwen en vastgoed, bedrijfsvoering en mobiliteit.
In één van de projecten voeren we een onderzoek uit naar de manier waarop we ons eigen wagenpark
verduurzamen.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Niet
Niet
Niet
volgens
volgens
volgens
plan
plan
plan
Eind 2019 is de monitoringstool de CO2-Prestatieladder ingevoerd waarmee de CO2- en energieprestaties
van de eigen organisatie is gemeten. Het jaar 2018 is het basis jaar. Bij de monitoring wordt terug gekeken.
Op basis van de CO2 prestatieladder is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Voor het ondersteunen van de
uitvoering en voor de monitoring om bij te kunnen sturen zijn door u middelen in de Kadernota 2022
beschikbaar gesteld vanaf 2022. In 2022 wordt gestart met de tweejarige monitoring. Het voorstel is om de
tweejarige cyclus te starten vanaf het jaar 2020.
Voorstel raad
Kennisnemen: de middelen voor deze monitoringstool zijn vanaf 2022 opgenomen in de meerjarenbegroting
2022-2025.
7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade
Jaar realisatie
2023
gemeente
'Fairtrade gemeente' is een predicaat dat vanuit 3 samenwerkende fairtrade organisaties kan worden
toegekend als een gemeente op 6 criteria inzet toont voor fairtrade. Het gaat dan om gemeente in de zin van
'lokale gemeenschap', niet enkel 'gemeentelijke overheid'. Wij onderzoeken of er in de lokale samenleving
animo is voor een werkgroep die fairtrade (en het behalen van het predicaat) wil oppakken.
Fairtrade nemen wij op in ons gemeentelijke inkoopbeleid, mogelijk onder het bredere vaandel van
'maatschappelijk verantwoord ondernemen'. Het facet fairtrade brengen wij periodiek onder de aandacht van
inkopende budgethouders en betrokken in de periodieke peiling rond het inkoopbeleid.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Niet
Volgens Volgens
volgens
plan
plan
plan
Er is voldoende behoefte om verder in te zetten op het behalen van de titel ‘Fairtrade Gemeente’. Met de
werkgroep Fairtrade gemeente Zevenaar is daarom ingezet op een vervolgtraject met als doel om medio
2022 het predicaat Fairtrade Gemeente Zevenaar in ontvangst te nemen. De middelen die nodig zijn om het
vervolgtraject te laten slagen zijn door u in de Kadernota 2022 beschikbaar gesteld.
In december 2021 zijn ondernemers benaderd door studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein met de
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vraag of zij willen toetreden tot de campagne Fairtrade gemeente Zevenaar. Diverse ondernemers hebben
hierop positief geantwoord. Ook was een veel gehoord signaal dat ondernemers de prioriteit elders hadden
vanwege de Corona-maatregelen en om die reden niet direct commitment konden geven.

7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar
Jaar realisatie
2040
In 2019 is duidelijk hoe we onze gemeente aardgasvrij maken (warmtevisie en uitvoeringsprogramma). In
twee wijken gaan we als ‘proeftuin’ aan de slag. Deze ervaringen en de regionale ontwikkelingen zoals de
'Wijk van de Toekomst' (Gelders Energieakkoord) gebruiken en volgen we. Bijvoorbeeld voor het opstellen
van de warmtevisie en het uitvoeringsplan. In 2040 is Zevenaar van het aardgas af.
Het uitfaseren van aardgas is naast een technisch vraagstuk ook een sociaal en financieel vraagstuk dat de
nodige inzet vergt.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens
plan

Volgens
plan

Volgens
plan

Aardgasvrij Zevenaar – planning uit de Warmtetransitievisie
De oorspronkelijke planning om het proces in de wijken en dorpen van Zevenaar te starten om aardgasvrij te
worden is bij de afwegingen omtrent de Kadernota 2020-2023 getemporiseerd. Vanaf 2023 zal de verdere
uitrol versneld opgepakt gaan worden.
De keuze om te temporiseren in het kader van de bezuinigingsopgave heeft consequenties op het behalen van
de tussendoelen. Het einddoel (100% in 2040) blijft het uitgangspunt.
Angerlo als Wijk van de Toekomst
Het Wijktransitieplan Angerlo is op 29 september 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit transitieplan is
de basis voor het Wijkuitvoeringsplan, een volgende stap naar realisatie.
Voor de volgende fase is de Regiegroep Angerlo opgeheven en gaan de betrokken partijen gezamenlijk verder
in een nieuwe Programmaorganisatie Angerlo (POA) waarin op basis van gelijkwaardigheid verder wordt
gewerkt richting een wijkuitvoeringsplan met een duidelijke focus op aardgasvrij. In de POA zijn de inwoners
uit Angerlo vertegenwoordigd vanuit de Dorpsraad en de Coöperatie Angerlo Duurzaam (CAD). Verder maken
ook de woningcorporatie Plavei, netbeheerder Liander en de gemeente Zevenaar deel uit van de POA.
Warmtenet stad Zevenaar
In 2020 is samen met de woningbouwcorporatie en de provincie het plan van aanpak (fase 3A) opgesteld om
tot een intentieovereenkomst te komen (fase 3B). Fase 3B is in maart 2021 van start gegaan. Door
ontwikkelingen is het project verbreed naar de mogelijkheden van het door trekken naar Didam (gemeente
Montferland). Door deze verbreding van het onderzoeksgebied is de oorspronkelijke planning niet haalbaar.
Het afsluiten van de intentieovereenkomst wordt nu medio 2022 verwacht (was eind 2021).
Focusproject restwarmte steenfabriek Spijk
Eind 2021 is in het kader van de gebiedsvisie Babberich een proces gestart waarbij onderzocht wordt of de
restwarmte van de steenfabriek benut kan worden als warmtebron voor de woningen in Spijk. De verwachting
is dat medio 2022 de eerste conclusies beschikbaar zijn.
7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering’ (2018-2023)
Wij zetten extra in op het uitvoeren van het Gelders Energieakkoord.
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7.2.7 Uitvoeren van de Routekaart ...op weg naar een energie neutraal
Jaar realisatie
2040
Zevenaar (2016-2020)
De Routekaart is een uitvoeringsagenda met verschillende projecten die bijdragen aan de CO2-reductie en om
energieneutraal te worden. Wij streven er naar om al in 2040 energieneutraal te zijn. Dit doen we onder
andere door het professionaliseren van het Liemers Energieloket om nog beter de inwoner te bereiken, maar
ook door een duurzaamheidsfonds waar initiatieven van derden gebruik van kunnen maken.
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Algemeen
De keuze om te temporiseren in het kader van de bezuinigingsopgave heeft consequenties op het behalen van
de tussendoelen (20% duurzame opwek in 2020). Het einddoel blijft het uitgangspunt.
Regeling Reductie Energie
De Regeling Reductie Energie is op 31 december 2021 afgerond. De regeling betrof een specifieke uitkering
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om huiseigenaren te helpen met
energiebesparing in hun woning. Nagenoeg het complete budget is besteed aan energiebesparende
maatregelen in de woningvoorraad. Van de ruim 11.000 particuliere woningeigenaren zijn 7.560
woningeigenaren met een actie voor energiebesparende maatregelen bereikt. Er zijn 1.900
energiebesparende maatregelen uitgevoerd (dit aantal is exclusief gebruikers van de waardebon t.w.v. € 70,voor energiebesparende maatregelen). De regeling heeft daarmee bijgedragen aan een CO2-reductie van een
kleine 28 ton per jaar (hoeveelheden berekend op basis van gegevens van Milieu Centraal).
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)
De Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) is een specifieke uitkering van het ministerie van
Binnenlandse Zaken om naast huiseigenaren ook huurders te helpen met energiebesparing in hun woning. De
regeling bevat acties als informatieavonden/webinars, -flyers en –brochures, een grootschalige inkoopactie
voor energiemaatregelen (isolatie en zonnepanelen) en huiseigenaren en huurders hebben een cadeaubon
t.w.v. €70,- ontvangen waarmee zij bij de lokale bouwmarkt of webshop energiebesparende producten
kunnen kopen.
Tot en met 31 december 2021 zijn in totaal 2.135 woningen (koop 827 en huur 1.309) met een actie voor
energiebesparende maatregelen bereikt. De regeling loopt tot juli 2022.
Energieloket en energiecoaches
Vanwege het terugtrekken van de gemeenten Duiven en Westervoort is het Liemers Energieloket in 2020
opgeheven. Na een oriëntatiefase is de gemeente Zevenaar een samenwerking aangegaan met het Regionaal
Energieloket. Het digitaal energieloket voor particulieren en VvE’s is sinds april 2021 live. In samenwerking
met het Regionaal Energieloket is de gemeente Zevenaar sinds september 2021 gestart met de inzet van
energiecoaches. Er zijn acht coaches opgeleid om inwoners van zowel koop- als huurwoningen te voorzien
van adviesgesprekken over woningverduurzaming. In de periode september - december 2021 zijn de eerste
100 huisbezoeken afgelegd.
Laadpalen infra en concessie
In de transitie naar CO2 neutrale mobiliteit speelt elektrisch vervoer een belangrijk rol. Die transitie kan alleen
slagen als er voldoende mogelijkheden zijn om te laden. Omdat niet iedereen op eigen terrein kan laden of als
bezoeker in de gemeente verblijft is men aangewezen op publieke laadinfrastructuur. In het kader van het
Nationaal Klimaatakkoord is een Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) opgesteld. In de NAL staan
afspraken om te zorgen voor een dekkend laadnetwerk, waarin gemeenten een cruciale rol spelen.
Gemeenten moeten een visie en beleid opstellen rondom laadinfrastructuur. Zevenaar werkt samen in de
NAL-regio Gelderland-Overijssel. De NAL-regio heeft een Regionale Agenda Laadinfrastructuur (RAL)
opgesteld met ondersteuningsmaatregelen t/m 2023.
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Vooruitlopend op de Laadvisie heeft de gemeente Zevenaar besloten om mee te doen met
laadpalenconcessie vanuit de provincie Gelderland. De provincie heeft hiervoor een aanbesteding gehouden
welke heden in afrondende fase zit. Medio juli 2022 zal de concessie van kracht worden.

7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart
Jaar realisatie
2023
energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023)
Ook de Regio Arnhem Nijmegen staat voor een opgave (in 2050 energieneutraal). Dit is een opgave voor alle
vier de bestaande Portefeuillehoudersoverleggen (Duurzaamheid, Mobiliteit, Wonen en Economie). De
coördinatie is vanuit het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid en wordt voorbereid via de regionale
Icoongroep Slimme Duurzaamheid. Voor het halen van de opgave is het uitvoeringsprogramma opgesteld
waarbij de focus van de regionale samenwerking ligt bij:
 Regionale Energiestrategie (RES)
 Energietransitie gebouwde omgeving
 Duurzame bedrijventerreinen
 Duurzaam en circulair inkopen en aanbesteden
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Het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen is nu ondergebracht in de
Groene Metropool Regio Arnhem Nijmegen, bij de opgave Circulaire regio.
De Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen inclusief uitgewerkte thema’s zijn in april in college en raad
besproken en eind 2021 heeft de gemeente Zevenaar aangegeven aan alle opgaven deel te nemen.
Een onderdeel van de Routekaart is de Regionale Energiestrategie (RES). In alle deelnemende gemeenten van
onze regio is het RES bod 1.0 vastgesteld. Het traject RES 2.0 is door de Groene Metropoolregio Arnhem
Nijmegen opgepakt. Hier komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: ruimtelijk (laten)
landen van het RES 1.0 bod; de onbalans tussen zon en wind; Plan-MER RES 2.0; de netcongestie; RES
warmtespoor, de verdeling van vraag en aanbod tegen de laagste maatschappelijke kosten.
Vanuit het onderdeel Circulaire Economie is het project duurzaamheid en circulariteit in de grond-, weg- en
waterbouw (GWW) Regio Arnhem Nijmegen ontstaan waar Zevenaar aan mee doet (zie ook 7.2.1).
7.3 Duurzaam inzamelen en verwerken afval
7.3.1 Verminderen restafval per inwoner (max. 100 kg)
Jaar realisatie
2020
Om deze doelstelling te realiseren willen wij de hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT- en groenafval
verhogen. Om dat te bereiken voeren wij een aparte GFT-container in die wij de inwoners gratis aanbieden.
Ook kunnen inwoners groenafval op het aanbiedstation gratis aanbieden. Het aanbieden van restafval gaan
wij ontmoedigen door dit minder vaak op te halen.
De aanvullende lasten dekken wij binnen de afvalbegroting en verrekenen we via de afvalstoffenheffing.
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In 2021 is de hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner gedaald naar 97 kg. Bij GFT is een verdere groei
met 6% te zien. De hoeveelheid papier en PMD per inwoner is min of meer stabiel in 2021. De hoeveelheid
glas is na de coronapiek in 2020 weer terug op een niveau dat maar iets boven 2019 ligt. Op het
aanbiedstation is de hoeveelheid gebracht restafval per inwoner gedaald van 38 kg naar 26 kg per inwoner.
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7.4 Afvalwater en waterhuishouding
7.4.1 Uitvoeren duurzaamheidsmaatregelen Watertakenplan
Jaar realisatie
2021
Zoals in het Watertakenplan de Liemers 2017-2021 is opgenomen, focussen we serieus op duurzaamheid en
klimaatverandering. Bij het ontwerpen en inrichten van zowel (afval)waterketen, watersysteem als openbare
ruimte wordt hiermee rekening gehouden. Hierbij zoeken wij nadrukkelijk naar een integrale benadering bij
grootonderhoud, reconstructie en nieuwbouw.
De volgende uitgangspunten hanteren wij bij alle plannen met betrekking tot afvalwaterketen, watersysteem
en openbare ruimte:
1. Klimaatbestendig inrichten betreffende water, hitte en droogte;
2. Vasthouden, bergen en afvoeren;
3. Beperken wateroverlast in stedelijk gebied;
4. Scheiden bij de bron van hemelwater en vuilwater;
5. Vuilwater wordt via de riolering afgevoerd naar de zuivering;
6. Hemelwater voert bij voorkeur zichtbaar bovengronds af naar oppervlaktewater of bodem;
7. Anticiperen op klimaatverandering door rekening te houden met de verwachte effecten bij het ontwerp
en inrichting van (afval)waterketen, watersysteem en openbare ruimte;
8. Milieutechnisch functioneren en oppervlaktewaterkwaliteit mag niet verslechteren ten opzichte van de
huidige situatie;
9. Particulieren stimuleren voor meer groen in de tuin, voor hitte en water. Bewoners moeten zich zo veel
mogelijk zelf verantwoordelijk voelen voor het verwerken van hemelwater op eigen terrein.
Wij gaan samen met andere Liemerse gemeenten en het waterschap dit jaar starten met het project
'Klimaatadaptatie De Liemers', zoals recent vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is
voorgeschreven. Hiervoor voeren we een stresstest uit om knelpunten en risico's op onder andere
wateroverlast in kaart te brengen.
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De Stresstest en risicodialogen hebben wij afgerond. De volgende fase, uitvoeringsprogramma
klimaatadaptatie is in de maak. Het doel hiervan is het voorleggen van voorgestelde beleidsambities aan de
gemeenteraden om de politieke wensen en ambitie voor het lokale traject op te halen. Hierdoor worden
politieke voorkeuren in het definitief programma meegenomen. Naar verwachting wordt het
uitvoeringsprogramma DPRA medio 2022 vastgesteld door de raden.
WAT HEEFT HET GEKOST?
Baten en lasten per programma
Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Baten

Primitieve Na wijziging
begroting
9.030
9.636

Realisatie

Verschil

9.891

255

Lasten

10.723

10.992

10.561

431

Resultaat voor bestemming

-1.693

-1.357

-670

686

Baten

327

200

40

-160

Lasten

80

335

388

-53

247

-135

-348

-213

-1.446

-1.492

-1.019

474

Mutaties reserves

Totaal mutaties reserves
Resultaat na bestemming
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Verschillenanalyse
7.

Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid - Jeugdgezondheidszorg
Vanwege Corona maatregelen zijn er nog geen activiteiten geweest in 2021 voor
'Kansrijke Start', lagere kosten HALT projecten/activiteiten (voorlichting en preventie)
vanwege schoolsluiting en zijn er nauwelijks uitgaven voor het JOGG-project (Jongeren
Op Gezond Gewicht).
7.1 Volksgezondheid - Jeugdgezondheidszorg (VGGM)
Een lagere subsidie aan de gemeenschappelijke regeling VGGM voor het lokaal
maatwerkdeel (huisvesting en nog geen kosten vindplaatsgericht werken, start in 2022).
Daarnaast heeft in 2021 de subsidieafrekening over 2020 plaatsgevonden waardoor een
bedrag is ontvangen.
7.2 Riolering - Onderhoud en reparaties
In 2021 zijn de onderhoud- en reparatiekosten voor de riolering lager uitgevallen. Dit
wordt onder meer veroorzaakt doordat de status van de riool objecten van de voormalige
gemeente Rijnwaarden niet compleet zijn. Hierdoor zijn de benodigde
onderhoudswerkzaamheden lastig in te schatten en is de kans op afwijking groter. Het
merendeel van de oude riolering moet nog vervangen worden. Bij vervanging worden
uiteraard alle gegevens correct vastgelegd.
7.2 Riolering - Telefoon- en datacommunicatie
In de afgelopen periode blijkt dat de telefoon- en datacommunicatiekosten dalende zijn.
Wij zien hier een structureel effect en hebben dit dan ook meegenomen bij het opstellen
van het Watertakenplan 2022-2026. Deze leggen wij medio 2022 aan u voor.
7.2 Riolering - Opbrengst rioolheffing
De opbrengsten riolering zijn hoger uitgevallen doordat de leegstand lager is uitgevallen
dan verwacht. Dit resulteert in een voordeel van € 218.000.
7.3 Afval - Afvalinzameling
De kosten omtrent afvalinzameling zijn € 88.000 hoger uitgevallen. Dit wordt in
belangrijke mate veroorzaakt doordat we in 2021 6% meer GFT afval hebben ingezameld
dan in het jaar daarvoor. Dit heeft logischerwijs geleid tot hogere verwerkingskosten. De
komende periode onderzoeken we verder of dit een aanhoudende trend is waar we de
meerjarenbegroting op aan moeten passen. In 2021 resulteerde dit in een nadeel van €
37.000.
Tevens zijn er meer interne kosten doorbelast voor straatreiniging en belastingen. Dit
heeft een negatief effect op afval van € 33.000.
Tenslotte zijn de inzamelkosten PMD € 18.000 hoger uitgevallen. De inzamelkosten PMD
zijn gestegen doordat de plastic inzamelzakken duurder zijn geworden en er tevens meer
gebruikt zijn. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 88.000.
7.3 Afval - Vergoeding oud papier
In de tweede voortgangsrapportage hebben wij u al geïnformeerd over de stijging van de
marktprijs voor oud papier. Op basis van de gemiddelde vergoeding in de eerste vier
maanden van 2021 hebben wij hierin een voordeel gemeld van € 155.000. Wij hadden dit
voorzichtigheidshalve ingeschat. De marktprijs voor papier is in het tweede halfjaar
echter op een blijvend hoog niveau gebleven. Hierdoor is een extra voordeel ontstaan van
€ 50.000.
7.4 Milieubeheer - Warmtetransitie
In de Kadernota 2021 is € 150.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar warmtenet
stad Zevenaar. De verwachting was dat eind 2021 een intentieovereenkomst opgesteld
zou worden. Door ontwikkelingen is het project verbreed naar de mogelijkheden van het
doortrekken naar Didam (gemeente Montferland). Door deze verbreding van het
onderzoeksgebied is de oorspronkelijke planning niet haalbaar. Het afsluiten van de
intentieovereenkomst wordt nu medio 2022 verwacht. Dit resulteert in een voordeel van
€ 71.000. Bij de 1e VGR 2022 zullen wij u vragen dit restant bedrag voor 2022 opnieuw
beschikbaar te stellen.
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7.4 Milieubeheer - Energietransitie
Jaarlijks is een bedrag beschikbaar voor initiatieven uit de samenleving. In 2021 zijn geen
concrete initiatieven geweest die geleid hebben tot een bijdrage door de gemeente. Dit
levert een voordeel op van € 56.000. Daarnaast een voordeel van € 20.000 op contracten
Garantie van Oorsprong. Deze raming was gebaseerd op een ingroeimodel. In totaal een
voordeel van € 76.000.
7.4 Milieubeheer - Uitvoering en toezicht
Jaarlijks is een bedrag beschikbaar voor het aandeel "Vraaggestuurd advieswerk". Deze
aanvragen zijn door de coronapandemie achtergebleven. Er zijn o.a. geen specifieke
(geluids)controles bij evenementen en de horeca uitgevoerd. Dit levert een voordeel van
€ 40.000 op. Daarnaast is er een klein voordeel van € 8.000 bij de bijdrage aan de ODRA.
Dit wordt verklaard doordat 99% van het vastgestelde werkpakket ODRA 2021 is
uitgevoerd. Per saldo een voordeel van € 48.000.
7.4 Milieubeheer - Regeling reductie energiegebruik
Op begrotingsbasis is geen rekening gehouden met deze activiteit maar het wordt gedekt
uit een subsidie. Per saldo zijn baten en lasten in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij
de lasten een nadeel van € 169.000.
7.4 Milieubeheer - Regeling reductie energiegebruik
Op begrotingsbasis is geen rekening gehouden met deze activiteit maar het wordt gedekt
uit een subsidie. Per saldo zijn baten en lasten in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij
de baten een voordeel van € 169.000.
7.4 Milieubeheer - Regeling reductie energiegebruik woningen
De activiteit "regeling reductie energiegebruik woningen" wordt gedekt uit een subsidie.
Per saldo zijn deze in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij de lasten wordt een
voordeel gepresenteerd van € 138.000.
7.4 Milieubeheer - Regeling reductie energiegebruik woningen
De activiteit "regeling reductie energiegebruik woningen" wordt gedekt uit een subsidie.
Per saldo zijn deze in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij de baten wordt een nadeel
gepresenteerd van € 138.000.
7.5 Begraafplaatsen en crematoria - Onderzoek
Er is per saldo een nadeel van € 35.000 gerealiseerd op de begraafplaatsen. De
belangrijkste reden hiervoor is dat wij in 2021 merkten dat onze administratie niet
volledig aansloot op de werkelijkheid. Om dit volledig in beeld te krijgen hebben we dan
ook een onderzoek uit laten voeren. Dit heeft geleid tot een overschrijding.
0.10 Mutaties reserve - Afval
Het resultaat binnen het product afval was positief. Deze € 279.000 is gestort in de
reserve afval. Dit was een minder positief resultaat dan we bij de tweede
voortgangsrapportage hadden voorzien. Dit wordt onder meer veroorzaakt door hogere
verwerkingskosten GFT en hogere inzamelkosten PMD (zoals hiervoor toegelicht). De
hogere opbrengsten oud papier zijn niet voldoende om deze nadelen te ondervangen.
0.10 Mutaties reserve - Riool
Het resultaat binnen het product riool was positief. Een deel van dit positieve resultaat is
veroorzaakt door lager uitvallende kapitaallasten. Dit voordeel is ten gunste gebracht aan
de voorziening riolering. Het resterende resultaat van € 109.000 is gestort in de reserve
riool. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door hogere opbrengsten rioolheffing
huishoudens.
0.10 Mutaties reserve - Bestemmingsplannen
De raming voor de onttrekking aan de bestemmingsreserve bestemmingsplan
buitengebied is abusievelijk verantwoord onder dit programma. De werkelijke
onttrekking is verantwoord in programma 8. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 37.000.
7. Volksgezondheid en milieu
Programma 7 komt in de jaarrekening 2021 uit op een financieel nadeel van totaal €
473.500. Naast de hierboven omschreven afwijkingen zijn er enkele kleine verschillen
welke niet nader toegelicht worden.
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Incidentele baten en lasten
Onderwerp
Omschrijving
Programma 7. Volksgezondheid en duurzaamheid
Baten
Herstelplan
De uitgaven vanuit het herstelplan worden gedekt uit
de bestemmingsreserve herstelplan.
Corona
Meer- of minder ontvangsten in verband met corona.
Lasten
Herstelplan
Op basis van het corona herstelplan zijn voor dit
programma met name bedragen uitgegeven ten
behoeve van de Wijk van de Toekomst.
Reserve riolering
Storting resultaat riolering in de daartoe bestemde
reserve.
Reserve afval
Het positieve resultaat op afval wordt gestort in de
daarvoor bestemde reserve.
Corona
Meer- of minder uitgaven in verband met corona.
Totaal programma 7

Bedragen x € 1.000
Werkelijk Begroot

36

36

116

116

36

36

109

0

279

335

35

35

-307

-254

Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserves
Nummer Naam
9017

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Afval

0

279

0

Eindstand
279

Egalisatiereserve bedoeld om schommelingen in de uitgaven/inkomsten van afvalverwijdering te egaliseren
en zo wisselende tarieven te voorkomen.
Toevoeging
Het resultaat binnen het product afval was positief. Deze € 279.000 is gestort in de reserve
afval.
Onttrekking
In 2021 heeft er geen onttrekking aan de reserve plaatsgevonden.
9018

Riolering

487

109

0

597

De egalisatiereserve is bedoeld om schommelingen in de jaarlijkse exploitatiekosten van riolering te
egaliseren en zo wisselende tarieven te voorkomen.
Toevoeging
In 2021 hebben we een positief resultaat behaald van afgerond € 280.000. Dit resultaat
wordt grotendeels veroorzaakt door de lagere kapitaallasten. Het voordeel uit de lagere
kapitaallasten (€ 170.000) is ten gunste gebracht aan de voorziening. Het resterende
resultaat (€ 110.000) is toegevoegd aan de reserve. Hierdoor overschrijdt de stand van de
reserve riolering de bovengrens van € 500.000 die we in de nota reserves en voorzieningen
hebben opgenomen. Bij een dergelijke overschrijding passen we de tarieven hierop aan. Dit
doen wij bij de eerst volgende tariefbepaling riool (tarieven 2023).
Onttrekking

In 2021 heeft er geen onttrekking uit de reserve plaatsgevonden.

Totaal bestemmingsreserves

97

487

388

0

875

Voorzieningen
Nummer Naam
8009

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Begraafplaatsen

68

9

Eindstand

0

77

Deze voorziening is gevormd in de voormalige gemeente Zevenaar. De voorziening is voor het egaliseren
van meerjarige periodieke onderhoudskosten. Het onderhoud aan de begraafplaatsen is opgenomen in een
meerjarenonderhoudsplan.
Toevoeging
Op basis van het meerjarenonderhoudsplan doteren wij jaarlijks aan deze voorziening.
Onttrekking

8010

In 2021 is er geen geld uit de voorziening gebruikt voor groot onderhoud aan
begraafplaatsen.

Riolering

3.646

952

517

4.081

Voorziening voor toekomstige vervangingen van riolering.
Toevoeging

Onttrekking

In 2021 hebben een bedrag van € 952.400 gestort in de voorziening. Deze bestaat
grotendeels uit de jaarlijkse storting op basis van het watertakenplan. Daarnaast hebben we
in 2021 bespaard op de kapitaallasten. Dit bedrag is vervolgens ook gestort in de
voorziening vervangingsinvesteringen riolering.
De voorziening wordt ingezet voor vervangingsinvesteringen op basis van het
Watertakenplan. In 2021 is er € 517.300 onttrokken uit de voorziening. Dit is lager
uitgevallen dan begroot doordat projecten een langere doorlooptijd hebben, veroorzaakt
door langere leveringstermijnen van materialen en door personele onderbezetting.

Totaal voorzieningen

98

3.714

961

517

4.158

8.VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING
Omschrijving
Dit programma gaat over de beleidsvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) en
wonen.
Wat willen we bereiken?
Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk wonen, werken en leven is.
Ontwikkelingen
Woningmarkt
Wat betreft de woningmarkt is en blijft het een roerige en drukke tijd. De druk op de woningmarkt neemt
steeds meer toe. Vanuit de Woondeal wordt ingezet om de woningbouw te versnellen en vooral betaalbare
woningen toe te voegen aan de voorraad. De afspraken uit de Woondeal krijgen steeds meer uitvoering en zo
worden de afspraken ook opgepakt en uitgevoerd. Voor het bijhouden van de ontwikkelingen in de
woningmarkt is een regionale woningmarktmonitor opgezet, de monitor is in 2021 geactualiseerd en dat
wordt ook gedaan in 2022.
In 2021 zijn er ruim 300 woningen gereed gemeld waarvan 10% in de huursector (5% sociale huur en 4%
midden dure huur), 19% koopwoningen onder de € 250.000, 30% tussen de € 250.000 / € 325.000 en 41%
boven de € 325.000. In relatie tot de afspraken zijn er het afgelopen jaar te weinig woningen in het sociale
segment toegevoegd, wel voldoende betaalbare woningen. Naast de reguliere woningen zijn 180
woonplekken voor arbeidsmigranten gerealiseerd binnen onze gemeente. Hiermee wordt de druk op de
reguliere voorraad verminderd en vestigen de arbeidsmigranten zich niet in de woonwijk. Naast de woondeal
zijn wij ook bezig met de afspraken uit de Liemers Woonagenda. In 2021 is o.a. het onderzoek
Huisvestingsopgave met Zorg uitgevoerd door een extern bureau. Dit met als doel om zicht te krijgen op de
huidige en toekomstige vraag naar en het aanbod van passende (sociale huur) woningen en andere benodigde
woonvormen voor mensen met een (toekomstige) zorgvraag/hulpvraag in De Liemers. Het gaat hierbij zowel
over de aantallen als de toegankelijkheid van de woningen/woonvormen. De resultaten van dit onderzoek
vormen aanleiding voor de volgende stap in het samenwerkingsproces om de huisvestingsopgave voor wonen
met zorg te realiseren. Ook in 2021 hebben wij de prestatieafspraken uitgevoerd en nieuwe afspraken voor
2022 gemaakt. Met de corporaties hebben wij gekeken hoe de woningbouwprojecten kunnen worden
versneld waarmee in 2022 50 sociale huurwoningen worden toegevoegd. Daarnaast aandacht voor specifieke
doelgroepen, de betaalbaarheid van de woningen en de verduurzamingsopgave. De samenwerking met de
corporaties verloopt goed en prettig.
Ontwikkelingen: Verstedelijkingsstrategie
In en met de regio werken wij aan de Verstedelijkingsstrategie Groene Metropool. De strategie draait om het
faciliteren van de groei in de regio én het tegelijkertijd versterken van de leefkwaliteit. Voor de (middel)lange
termijn beschrijft de strategie welke voorwaarden en principes er zijn om te komen tot groei van wonen en
werken. Tegelijkertijd moet dit bijdragen aan het versterken van mobiliteit, leefbaarheid en landschap om de
typische balans tussen stedelijke ontwikkeling en ontspannen leefkwaliteit in de Groene Metropoolregio te
versterken. Vandaar ook de titel ‘Meer landschap, meer stad’. Deze Verstedelijkingsstrategie heeft een directe
link met de nog op te stellen Omgevingsvisie Zevenaar. Door het opnemen van de ontwerpprincipes en
opgaven vanuit de regio in de eigen omgevingsvisie en het laten doorwerken hiervan in de
bestemmingsplannen/het omgevingsplan worden de regionale uitgangspunten meer in de lokale
instrumenten verankerd. De keuzes die Zevenaar maakt binnen deze regionale opgaven en ontwerpprincipes
nemen wij uiteindelijk op in de Omgevingsvisie Zevenaar, die de raad volgens de huidige planning vaststelt in
het najaar van 2023. In 2021 zijn de ontwerpprincipes voor de Verstedelijkingsstrategie (Deel 1) vastgesteld
door de Raad. Daarnaast is begonnen met de gebiedsuitwerking in de Liemers en de overige regio’s. De
planning is dat de vaststelling van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley Deel (I + II) eind
2022 plaatsvindt zodat het Verstedelijkingsakkoord met het Rijk kan worden gesloten.
Omgevingsvisie Zevenaar
Gemeenten krijgen een termijn van 3 jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet om de
omgevingsvisie vast te stellen. In Zevenaar is eind september 2021 het Koersdocument door de raad
vastgesteld op basis waarvan we verder vorm gaan geven aan de omgevingsvisie en het bijbehorende
participatieproces. Deze omgevingsvisie komt in de plaats van de huidige Structuurvisie Zevenaar en de
Omgevingsvisie Gelders Eiland.
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Beleidskaders
 Structuurvisie Zevenaar 2012-2030
 Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030
 Woonvisie Zevenaar
 Woonvisie Gelders Eiland (2018)
 Integraal Accomodatieplan 2020-2040 (IAP)
 Nota Grondbeleid Zevenaar 2021
 Woondeal Arnhem Nijmegen 2020
 Liemerse Woonagenda 2020
 Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2021 - 2024
 Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind)

WAT WILDEN WE BEREIKEN?
8.1 Ruimtelijke Ordening
Wij streven naar een goede balans tussen de ontwikkeling van de stad Zevenaar met een bovenlokaal en
regionaal voorzieningenniveau en leefbare kernen met een eigen lokaal voorzieningenaanbod. We maken
gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen mogelijk en bevorderen de ruimtelijke kwaliteit en een veilige en
gezonde fysieke leefomgeving. Hierbij respecteren wij het landschap en de daarin aanwezige natuur- en
cultuurhistorische waarden.
8.2 Stedelijke vernieuwing
Via stedelijke vernieuwing zetten we in op de vitaliteit in dorpen en wijken. We nemen fysieke maatregelen die
nodig zijn om wijken en dorpen toekomstbestendig te maken.
8.3 Wonen en bouwen
Wij hebben een toekomstbestendige woningvoorraad. Voor iedereen is er een geschikte woning en onze
inwoners wonen prettig.
Beleidsindicatoren (verplicht)
Naam
Demografische druk (%)
Toelichting

Gemeentelijke woonlasten
eenpersoonshuishouden (€)
Toelichting

100

Jaar
Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk Verschil
meting
2021
2021
2021
73,70
80,40
79,40
80,40
1
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of
ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar ligt in
Zevenaar aanzienlijk hoger dan het landelijk- en Gelders
gemiddelde.
2021

740,00

701,00

701,00

701,00

Deze indicator betreft het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per
jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten
(OZB + afvalstoffenheffing + rioolheffing). Het is een zo goed
mogelijke inschatting op een bepaald moment. Hierdoor kan de
uitkomst (licht) afwijken van andere publicaties. Voor afval en
riool zijn we kostendekkendheid en voor de OZB hanteren we de
inflatiecorrectie + de afspraken die gemaakt zijn bij de
bezuinigingsopgave.

0

Naam
Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishouden (€)
Toelichting

Gemiddelde WOZ-waarde (per € 1.000)
Toelichting

Jaar
Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk
meting
2021
2021
2021
800,00
803,00
803,00
803,00

Verschil
0

De indicator heeft betrekking op het gemiddelde totaalbedrag in
euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan
woonlasten (OZB + afvalstoffenheffing + rioolheffing). Het is een
zo goed mogelijke inschatting op een bepaald moment. Hierdoor
kan de uitkomst (licht) afwijken van andere publicaties. Voor afval
en riool zijn we kostendekkendheid en voor de OZB hanteren we
de inflatiecorrectie + de afspraken die gemaakt zijn bij de
bezuinigingsopgave.
2021
281,00
234,00
217,00
Deze beleidsindicator is een zo goed mogelijke inschatting op een
bepaald moment. De waarde kan daardoor licht afwijken van
andere publicaties.
De ontwikkeling van de woningmarkt gaat conform landelijke
verwachtingen matigen en wordt als volgt geschat:
2021 --> 2022 +5%
2022 --> 2023 +5%
2023 --> 2024 +5%
2024 --> 2025 +5%

Nieuw gebouwde woningen (aantal per
1.000 woningen)
Toelichting

2020

10,30

12,60

De behoefte aan (nieuwe) woningen is groot, in 2020 is daarom
ook de Woondeal getekend met o.a. de versnelling in de
woningbouw te kunnen realiseren. De regio heeft te maken met
een autonome groeiopgave, een bestaand woningtekort en kent
hoge binnenkomende migratie vanuit binnen- en buitenland door
haar positie als aantrekkelijke regio met hoogwaardige
kennisinstellingen. De groeivraag blijft (ook) hoog in Zevenaar en
de productie neemt verder toe in Zevenaar. In 2018 zijn ca. 110
nieuwbouwwoningen opgeleverd, in 2019 zijn er ca. 195
nieuwbouwwoningen opgeleverd en in 2020 ruim 250
nieuwbouwwoningen en in 2021 ca. 300 woningen. Om te kunnen
voldoen aan de vraag is een verdere groei in woningbouw
productie wenselijk dan wel noodzakelijk. Wij zetten daarom in
op realisatie en versnelling van de opgave de komende jaren en
bieden daarbij ruimte voor een jaarlijkse toevoeging van 200
woningen. Met het uiteindelijke streven naar een continue
bouwstroom van 150 tot 200 woningen op jaarbasis. Dit wel met
de kanttekening dat naast het capaciteitstekort in de gehele
keten ook de problemen betreft materialen sterker toeneemt.

8.4 Handhaving
Beschermen van de kwaliteit van de (leef-)omgeving door toezicht en handhaving.
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10,00

WAT HEBBEN WE GEDAAN?
8.1 Ruimtelijke Ordening
8.1.1 Invoeren Omgevingswet
Jaar realisatie
2023
Dit betreft een transitieopgave die sinds 2017 is ingezet en doorloopt tot 2021 (invoering Omgevingswet) en
de jaren daarna. "De Omgevingswet raakt een groot deel van de organisatie. Uitgangspunt is dat we op1
januari 2021 voldoen aan de eisen die de VNG stelt aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wij stellen
hiervoor een route vast. Wij passen ons instrumentarium aan de nieuwe wettelijke vereisten aan. Hierbij is
digitalisering van gegevens en het eenvoudig kunnen benaderen van die gegevens een belangrijk onderdeel.
Ook het vaststellen van een omgevingsvisie en toewerken naar 1 omgevingsplan voor het grondgebied van de
gemeente. Wij zetten in op participatie van inwoners, ondernemers en instanties. Intern kijken wij naar de
gevolgen voor de organisatie op het gebied van functies, cultuur, competenties en integraliteit. Vraag die
daarbij centraal staat is: "Hoe kunnen we samen met onze inwoners plannen zo goed mogelijk realiseren en
welke vorm van dienstverlening en participatie vanuit de gemeente hoort daarbij?
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
Volgens plan, vanuit de opgave die er ligt om de organisatie voor te bereiden op de invoering van de
Omgevingswet. Met het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet is de planning wel aangepast. In
2021 hebben de werkgroepen verder gewerkt binnen de verschillende sporen van de Omgevingswet. Zo zijn
we aangesloten op het landelijk digitale stelsel, is een koersdocument voor de omgevingsvisie opgesteld, zijn
verschillende beleidsvoorstellen in concept opgesteld, de 'omgevingstafel' voorafgaand aan aanvragen is
vormgegeven. We hebben een start gemaakt met het bundelen van beleid voor de fysieke leefomgeving en
werken richting inwerkingtreding van de wet aan de hand van de lijst met minimale eisen van de VNG.
8.2 Stedelijke vernieuwing
8.2.1 Herinrichten BAT-terrein
Jaar realisatie
2020
In 2018 zijn wij gestart met de herinrichting van het BAT-terrein. Het betreft een herstructurering van een
bedrijventerrein. Dit biedt een kans om woningbouw te realiseren op een strategische plek bij de binnenstad,
het treinstation en aan het landgoed. Met de huidige invulling is het gebied niet toegankelijk en vormt het een
barrière in de stad. Door de herontwikkeling wordt het gebied toegankelijk en zo komt er onder meer een
verbinding tussen het centrum en het landgoed en de groene wig. Met de eigenaar stemmen wij de
stedenbouwkundige opzet van de woonblokken en de openbare ruimte af. Uitgangspunt daarbij is dat het
industriële karakter zoveel mogelijk behouden blijft.
Wij hebben begin 2018 het voorterrein aangekocht, een deel van de gronden achter Huis Rijck en rondom Hal
12. Hiermee kunnen wij versneld uitvoering geven aan de inrichting van het voorterrein voor Hal 12 en
gemeentehuis. De herinrichting van het voorterrein betekent een kwaliteitsslag voor onze gemeentelijke
panden en een upgrade van de Kerkstraat. Het terrein achter Huis Rijck wordt deels ingezet voor de verkoop
van Huis Rijck. Het overige deel vullen wij in met (fiets)parkeren en andere voorzieningen ten behoeve van Hal
12 en gemeentehuis. Voor de herinrichting van deze gronden moeten wij bovengronds en ondergronds
maatregelen treffen.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Gerealiseerd
plan
plan
De opening van het voorterrein Turmac Cultuurfabriek en de Kerkstraat heeft begin maart 2022
plaatsgevonden. Het project wordt financieel afgesloten. Deze areaaluitbreiding (gehele BAT-terrein en
voorterrein Turmac Cultuurfabriek) is niet financieel gedekt binnen de beheer- en onderhoudsbudgetten
Openbare Ruimte. Hier komen wij in 2022 met een voorstel bij u op terug.
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8.3 Wonen en bouwen
8.3.1 Herontwikkelen Vestersbos Zevenaar
Jaar realisatie
2024
Herontwikkelen van de locatie van de voormalige schoolgebouwen van het Liemers College aan het
Vestersbos in Zevenaar.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
De opgave was herontwikkeling van de voormalige schoollocatie Vestersbos 4 in Zevenaar ten behoeve van
woningbouw. Wij hebben dit onderzoek on hold gezet.
U heeft op 16 september 2020 besloten krediet beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsstudie naar de
huisvesting van het PO. Het haalbaarheidsonderzoek naar huisvesting van het PO in combinatie met VO en/of
sportvoorziening is in 2021 afgerond. Op 24 november 2021 heeft u besloten een aanvullend krediet
beschikbaar te stellen voor het doen van aanvullend onderzoek en de effecten van twee varianten uit het
haalbaarheidsonderzoek. U heeft eveneens de stedenbouwkundige kaders voor de locatie Vestersbos
vastgesteld. Met dit krediet worden de (voorbereidende) planologische kosten gedekt om te komen tot een
gewijzigd bestemmingsplan.
8.3.2 Regie op woningbouwprogramma
Jaar realisatie
2027
Op basis van de Liemerse Woonagenda voor de periode 2017-2027 stellen wij uitgangspunten vast voor het
woningbouwprogramma. Op basis van die uitgangspunten stellen wij een flexibele
woningbouwprogrammering vast met maatwerk per kern. Om nieuwe kansrijke initiatieven mogelijk te
maken brengen wij de capaciteit van woningbouwlocaties, die niet aansluiten bij de vraag op lange termijn,
terug.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
De regie op woningbouwprogramma is een continue proces. Wij willen een continue bouwstroom op gang
houden. De lokale overheid speelt bij het aanbieden van voldoende woongelegenheid een belangrijke
regierol. Wij gaan samen met marktpartijen en woningcorporaties ervoor zorgen dat binnen de gemeente
goede en voor alle doelgroepen de juiste woningen beschikbaar zijn. Om de behoefte in te vullen bieden wij
een gedifferentieerd woningbouwprogramma aan en zetten wij in op kwaliteit (bouwen naar behoefte). Voor
een actueel beeld houden wij om de drie jaar een regionaal woningmarktonderzoek, in 2022 is het eerst
volgende onderzoek. Daarnaast zijn meerdere afspraken (o.a. Woondeal, Liemerse Woonagenda en
prestatieafspraken), acties dan wel overeenkomsten opgesteld die het mogelijk maken om een
gedifferentieerd woningbouwprogramma te realiseren in de loop der jaren.
De komende jaren hebben wij nog een forse opgave, waarbij wij de uitkomsten uit de behoeftecijfers en het
ingezette beleid voor inzetten. Bij betaalbaar bouwen zijn in de Liemers vergaande afspraken gemaakt. Wel
moeten we constateren dat de gemeente te maken heeft met veel harde plannen (met vastgestelde
bestemmingsplannen) waarvan de afspraken al vastliggen en die niet geheel aansluiten op de afspraken voor
wat betreft de betaalbaarheid. Bij wijzigingsverzoeken van het bestemmingsplan vormen deze afspraken wel
de basis, zoals bij BAT fase II. Wij houden u regelmatig op de hoogte van de ontwikkeling met betrekking tot
de woningbouwplannen. In 2021 zijn wij gestart met het opstellen Plan Woningbouw, voortkomende uit het
amendement “Initiatief Woningbouw”. De resultaten worden begin 2022 gepresenteerd en verder opgepakt.
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8.3.3 Verbeteren kwaliteit Dorpsplein Lobith
Jaar realisatie
2020
Om te komen tot een herinrichting van het Dorpsplein en een deel van de aangrenzende gebouwen worden
voorbereidingskosten gemaakt. Hierbij moet u denken aan het bepalen van de scope van de opgave, de
uitwerking van de opgave en mogelijk daarmee samenhangende onderzoeken en overleg met
betrokkenen/omgeving. In het kader van de subsidie Sterk Bestuur ontvangen wij in 2018 een bijdrage van
€ 500.000 voor fysieke investeringen en/of proceskosten.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Gerealiseerd
plan
plan
In het najaar 2021 is gestart met de uitvoering van het plan. De opening van het Marktplein in Lobith zal in
maart 2022 plaatsvinden. Aansluitend vindt de financiële afwikkeling plaats. Deze areaaluitbreiding is niet
financieel gedekt binnen de beheer- en onderhoudsbudgetten Openbare Ruimte. Hier komen wij in 2022 met
een voorstel bij u op terug.
8.3.4 Ontwikkelen bouwgrondexploitaties
Jaar realisatie
2025
De woningbouwlocatie Groot Holthuizen is volop in ontwikkeling. Door de goede uitgifte de afgelopen jaren
heeft de gemeenteraad besloten de grondexploitatie Zevenaar Oost uit te breiden met het nieuwe buurtschap
De Holtkamp (circa 120 woningen). De verwachting is dat we in 2022 ook het laatste buurtschap ’t Hof zullen
toevoegen aan de grondexploitatie. De buurtschappen De Tol en De Bem worden komend jaar afgerond en
overgedragen naar de beheersorganisatie.
In het woningbouwplan Middag Oost is momenteel uitsluitend nog een beperkt aantal vrije kavels
beschikbaar. Momenteel worden plannen uitgewerkt voor een nieuwe fase waarbij ontwikkelaars worden
benaderd die interesse hebben. Dit zal in 2022 naar verwachting leiden tot nieuwe bouwactiviteiten.
Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar
stukken

Volgens Volgens Volgens
plan
plan
plan
In totaal waren er in heel Groot Holthuizen begin 2021 (De Tol, De Bem en De Stede) nog circa 40 kavels niet
geleverd. Wij hebben de verwachting uitgesproken dat het merendeel van deze kavels in 2021 daadwerkelijk
geleverd zou gaan worden. Conclusie is dat er voor 8 kavels in heel Groot Holthuizen nog geen levering heeft
plaatsgevonden. Dit had deels te maken met de onduidelijkheid met betrekking tot de (niet te realiseren)
doorsteek tussen buurtschap De Bem en buurtschap De Stede.
De grondexploitatie Zevenaar Oost is inmiddels uitgebreid met het buurtschap De Holtkamp. Voor dit
buurtschap is een uitwerkingsplan en een bestemmingsplan opgesteld. Het uitwerkingsplan is inmiddels
onherroepelijk. Het bestemmingsplan (voor het erf) zal waarschijnlijk in het tweede kwartaal 2022 worden
vastgesteld. Met de verkoop van de kavels aan de ontwikkelaars is inmiddels gestart en de verkoop aan
particulieren is opgestart in het eerste kwartaal van 2022. Echter zullen de eerste kavels naar verwachting pas
begin 2023 geleverd gaan worden. Eerder kunnen de gronden in De Holtkamp niet bouwrijp zijn.

104

WAT HEEFT HET GEKOST?
Baten en lasten per programma
Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Baten
Lasten
Resultaat voor bestemming

Primitieve Na wijziging
begroting
5.106
6.642

Realisatie

Verschil

7.373

731

7.069

8.714

7.020

1.694

-1.963

-2.072

353

2.425

-1

55

90

36

Mutaties reserves
Baten
Lasten
Totaal mutaties reserves
Resultaat na bestemming

0

53

53

-1

-1

2

37

35

-1.963

-2.070

390

2.460

Verschillenanalyse
8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening - Omgevingswet
Voor de invoering van de omgevingswet is voor 2021 abusievelijk € 125.000 teveel
geraamd. Dit resulteert in een voordeel op deze post. In de jaarrekening 2020 is een
nadeel gerapporteerd van € 125.000. De kosten van de omgevingswet worden gedekt uit
de reserve. Daarmee is het effect op de jaarrekening nihil.
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) - Verkoop panden
Vanuit de bezuinigingsopgave in 2019 is een aantal panden op de verkooplijst gezet. De
opbrengst van de verkoop van één van deze panden stond geraamd op 2021, maar dit is
niet gerealiseerd. Dit komt onder meer doordat de bestemmingswijziging van een
agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning noodzakelijk is voor de verkoop.
Daarnaast heeft het Didam-Arrest een vertragend effect op het verkoopproces. Doordat
het pand niet verkocht is, wordt de bijbehorende boekwaarde ook nog niet in één keer
afgeschreven. Dit leidt in 2021 tot een eenmalig voordeel. Deze valt echter grotendeels
weg tegen het hieraan gerelateerde nadeel op de verkoopopbrengsten. Bij de eerste
voortgangsrapportage 2022 zullen we de kapitaallasten opnieuw ramen.
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) - Verkoop panden
Vanuit de bezuinigingsopgave in 2019 is een aantal panden op de verkooplijst gezet. De
opbrengst van de verkoop van één van deze panden stond geraamd op 2021, maar dit is
niet gerealiseerd. Dit komt onder meer doordat de bestemmingswijziging van een
agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning noodzakelijk is voor de verkoop.
Daarnaast heeft het Didam-Arrest een vertragend effect op het verkoopproces. Dit
resulteert in 2021 in een nadeel op de verkoopopbrengst. Dit wordt gecompenseerd door
het hieraan gerelateerde voordeel op de kapitaallasten. Bij de eerste
voortgangsrapportage 2022 zullen we de verkoopopbrengsten opnieuw ramen.
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8.2 Grondexploitatie Zevenaar-Oost Wonen
Ten behoeve van de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties heeft een integrale
doorrekening plaatsgevonden. Een en ander op basis van actuele marktontwikkelingen
en een uitgangspuntennotitie welke op 18 maart 2022 door ons is vastgesteld. Deze
jaarlijkse herziening is vervat in de uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021. In deze
uitvoeringsrapportage is het verwachte resultaat voor Zevenaar-Oost Wonen becijferd op
negatief € 31.465.000 op basis van netto contante waarde (NCW) per 1 januari 2022. Ten
opzichte van vorig jaar is dat een verbetering van € 1.745.000 NCW.
Voor deze verbetering kunnen de volgende oorzaken worden aangewezen:
1. Op basis van de uitvraag bij ontwikkelaars van De Holtkamp en de herverdeling van
vrije kavels konden hogere grondopbrengsten worden ingeboekt. De gevolgen van de
grondprijsbrief 2022 zijn ook verwerkt in de grondexploitatie wat een positief effect had.
Dit leidt in totaal tot een verbetering van het resultaat van € 2.193.000.
2. Aan de opbrengstenkant zijn de aansluitbijdragen voor het warmtenet geïndexeerd.
Ook is het aantal aansluitingen in De Holtkamp verhoogd. Dit zorgt voor een toename
van de opbrengsten van € 101.000.
2. Ten aanzien van de Holtkamp moesten er ook bijstellingen plaatsvinden in de
civieltechnische ramingen. Deze deelgrondexploitatie was tot op heden berekend op
basis van grove kengetallen. Aan de hand van het inrichtingsplan, de inschrijvingen voor
het bouwrijp maken e.d. is de raming voor deze kosten verhoogd met € 488.000. In de
overige deelgebieden houden we ook rekening met hogere kosten wat leidt tot een extra
nadeel van € 75.000.
3. De rente-effecten op de diverse deelgrondexploitaties Wonen bedragen € 225.000
voordelig. Hogere grondopbrengsten (zie hiervoor) leveren hogere rente-opbrengsten op.
De lagere rentevoet (1,35% in plaats van 1,57%) heeft voor deze winstgevende
grondexploitaties echter een dempend effect. De verplichte discontovoet van 2%
(waarmee het grondexploitatieresultaat contant wordt gemaakt) wijkt de laatste jaren in
toenemende mate af van de rekenrente. De laatste (welke ook aan regels onderhevig is),
laat al enkele jaren een dalende tendens zien en is voor afgelopen jaar bepaald op 1,35%.
Het toenemende verschil tussen discontovoet en rekenrente werkt bij negatieve
grondexploitaties voordelig uit.
4. Het budget voor VTU- en plankosten moest worden verhoogd vanwege een hogere
interne doorbelasting van kosten van overhead. Dit resulteert in een nadeel van € 61.000.
5. Er heeft een prijspeilcorrectie plaatsgevonden om de budgetten te actualiseren op het
huidige prijsniveau. Tevens wordt rekening gehouden met hogere kostenstijgingen in de
resterende periode van de grondexploitatie. Onder aftrek van toekomstige
opbrengststijgingen levert dit per saldo een nadeel op van € 152.000.
6. Overige verschillen grondexploitatie Zevenaar-Oost Wonen: € 2.000 voordelig.
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8.2 Grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay
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Ten behoeve van de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties heeft een integrale
doorrekening plaatsgevonden. Een en ander op basis van actuele marktontwikkelingen
en een uitgangspuntennotitie die op 18 maart 2022 door ons is vastgesteld. Deze
jaarlijkse herziening is vervat in de uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021. In deze
uitvoeringsrapportage is het verwachte resultaat voor Middag Oost & Zwanenwaay
berekend op negatief € 4.251.000 op basis van netto contante waarde (NCW) per 1 januari
2022. Ten opzichte van vorig jaar is dat een verbetering van € 338.000 NCW. Voor deze
verbetering kunnen de volgende oorzaken worden aangewezen:
1. De grondprijzen in deze grondexploitatie zijn aangepast op basis van de grondprijsbrief
2022. Ook leverde de herverkaveling van vrije kavels in de Middag Oost een voordeel op.
In totaliteit is er sprake van een voordeel van € 269.000.
2. Voor het uitvoeren van trillingsonderzoeken in de Middag Oost was geen budget
aanwezig. Toch werd dit als noodzakelijk geacht. Er was daarentegen een budget
opgenomen wegens herontwikkelingskosten voor fase 2. Per saldo nadeel van € 15.000.
3. De rente-effecten bedragen € 40.000 voordelig. De verplichte discontovoet van 2%
(waarmee het grondexploitatieresultaat contant wordt gemaakt) wijkt de laatste jaren in
toenemende mate af van de rekenrente. De laatste (welke ook aan regels onderhevig is),
laat al enkele jaren een dalende tendens zien en is voor afgelopen jaar bepaald op 1,35%.
Het toenemende verschil tussen discontovoet en rekenrente werkt bij negatieve
grondexploitaties voordelig uit.
4. Het budget voor VTU- en plankosten moest worden verhoogd vanwege de
planvoorbereiding van fase 3 van de Middag Oost. Deze fase is nog niet verwerkt in de
grondexploitatie maar vergt wel voorbereidingstijd. In het afgelopen jaar zijn daarnaast
meer uren besteed aan het toezicht houden op het woonrijp maken van fase 2. Dit alles
resulteert in een nadeel van € 105.000.
5. Het woonrijp maken van fase 2 van Middag Oost kan ruim binnen budget worden
uitgevoerd. Daarmee kan een deel van het budget incl. onvoorzien vrijvallen. De levert
een voordeel op van € 145.000.
6. Er heeft een prijspeilcorrectie plaatsgevonden om de budgetten te actualiseren op het
huidige prijsniveau. Tevens wordt rekening gehouden met enerzijds hogere
kostenstijgingen in de resterende periode van de grondexploitatie. Anderzijds zijn de
toekomstige opbrengststijgingen ook hoger dan het voorgaande jaar. Per saldo levert dit
een voordeel op van € 4.000.
8.3 Wonen en bouwen - Inhuur derden
Binnen dit programma is op de budgetten van inhuur een voordeel ontstaan van € 83.000,
grotendeels gerelateerd aan het taakveld Wonen en Bouwen. Het totale resultaat op
personeelslasten lichten we centraal toe in de analyse van de personeelslasten.
8.3 Wonen en bouwen - Interne doorbelastingen
Binnen dit programma is op interne doorbelastingen een nadeel ontstaan van € 350.000,
grotendeels gerelateerd aan het taakveld Wonen en Bouwen. Per saldo hebben de
doorbelastingen in de jaarrekening financieel geen effect.
8.3 Wonen en bouwen - Omgevingsvergunningen en toezicht
Er zijn aanzienlijk meer aanvragen voor omgevingsvergunningen binnen gekomen dan
voorzien bij de 2e VGR. Hierdoor zijn legesinkomsten hoger dan verwacht werd, namelijk
€ 411.000.
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8.3 Wonen en bouwen - Welstand
In 2021 is € 31.000 meer uitgegeven aan advieskosten voor welstand. Dit was bij de 2e
VGR 2021 niet voorzien. Tegenover deze hogere lasten staan echter ook meer
legesinkomsten. Waardoor het effect per saldo € 17.000 positief is.
8.3 Wonen en bouwen - Welstand
In 2021 is € 48.000 meer ontvangen voor legesinkomsten ten behoeve van welstand. Dit
was bij de 2e VGR 2021 niet voorzien. Tegenover deze hogere baten staan echter ook
meer uitgaven. Waardoor het effect per saldo € 17.000 positief is.
0.10 Mutatie reserves - Bestemmingsplan buitengebied
De raming voor de onttrekking aan de bestemmingsreserve bestemmingsplan
buitengebied is abusievelijk verantwoord onder programma 7. De werkelijke onttrekking
is verantwoord in dit programma. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 37.000.
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Incidentele baten en lasten

Onderwerp
Omschrijving
Programma 8. Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Baten
Grondexploitatie (niet
Door de positieve ontwikkelingen met betrekking tot
bedrijventerrein)
de grondexploitaties kan de verliesvoorziening met
bijna € 2.100.000 worden verlaagd.
Grondverkoop
In het verlengde van een kavelruil is een incidentele
opbrengst gerealiseerd van afgerond € 103.000.

Bedragen x € 1.000
Werkelijk Begroot

2.083

0

103

103

0

0

Corona

Meer- of minder ontvangsten in verband met corona.

Project invoering
omgevingswet
Reserve
bestemmingsplannen

De kosten voor invoering van de omgevingswet
worden gedekt uit de algemene reserve.
De uitgaven met betrekking tot de
bestemmingsplannen buitengebied zijn ten laste
gebracht van de daarvoor bestemde reserve.

533

550

37

0

Meer- of minder uitgaven in verband met corona.
De kosten voor invoering van de omgevingswet. Deze
worden gedekt uit de algemene reserve.

1
533

0
550

2.222

103

Lasten
Corona
Project invoering
omgevingswet
Totaal programma 8
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Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserves
Nummer Naam
9013

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Nazorg complexen grondexploitaties

115

0

0

Eindstand
115

Deze reserve is ingesteld om extra kosten voor onder andere onderhoud aan wegen, groen, riool etc. na het
afsluiten van grondexploitaties te bekostigen. In de Nota reserves en voorzieningen is besloten om de
budgetten voor onderhoud na het afsluiten van grondexploitaties direct in de meerjarenbegroting op te
nemen. Het saldo van de reserve is in de Nota reserves en voorzieningen herbestemd om in 2019 te gebruiken
voor het onderhoud van de Tol.
De overdracht van de deelgebieden Tol en (later) Bem aan Beheer was vertraagd en zou naar verwachting in
2021 plaatsvinden. Daarmee werd ook de overdracht van het nazorgbudget in 2021 verwacht. In de
meerjarenbegroting 2022-2025 is aangegeven dat de overdracht is uitgesteld naar 2023. De reserve blijft in
stand tot de overdracht van de deelgebieden heeft plaatsgevonden.

Onttrekking

9031

De overdracht van de deelgebieden Tol en (later) Bem aan Beheer gaat naar verwachting in
2023 plaatsvinden. Daarmee wordt ook de overdracht van het nazorgbudget vanaf 2023
verwacht. Wij stellen voor de reserve in stand te houden tot de overdracht van de
deelgebieden heeft plaatsgevonden.

Bestemmingsplannen

184

0

37

147

De bestemmingsreserve is afkomstig uit de voormalige gemeente Rijnwaarden. De reserve is bedoeld voor
het egaliseren van de kosten voor het opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen, maar ook voor
kosten die te maken hebben met de procedurele afhandeling.
Onttrekking

In 2021 zijn de kosten (€ 37.000) die gemaakt zijn voor het bestemmingsplan buitengebied
ten laste gebracht van de bestemmingsreserve.

Totaal bestemmingsreserves

109

299

0

37

262

PARAGRAFEN
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LOKALE HEFFINGEN
ALGEMEEN
Inleiding

De lokale belastingen vormen een belangrijk deel (grofweg 20%) van de inkomsten van de gemeente. Deze
paragraaf geeft inzicht in de te verwachten of gerealiseerde opbrengsten van de verschillende belastingen,
heffingen en retributies. De lokale belastingen bestaan uit algemene belastingen, bestemmingsheffingen en
retributies. De opbrengsten van de algemene belastingen, zoals onroerendezaakbelastingen,
parkeerbelasting, hondenbelasting en toeristenbelasting, behoren tot de algemene dekkingsmiddelen. Bij
bestemmingsheffingen en retributies, zoals de afvalstoffenheffing, rioolheffing of leges, is sprake van een
samenhang tussen de opbrengst en bepaalde aanwijsbare kosten of tegenprestaties.
In de Gemeentewet en enkele bijzondere wetten, zoals de Wet milieubeheer, staat aangegeven welke
belastingen een gemeente mag heffen. Wij benutten een groot deel van de toegestane belastingsoorten. U
besluit tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van belastingen door het vaststellen van een verordening.
Voor elke heffing stelt u een afzonderlijke verordening vast.
Beleid
U stelt de verordeningen vast voor alle gemeentelijke belastingen en heffingen. In deze verordeningen is ook
opgenomen of -en tot welk bedrag- kwijtschelding mogelijk is. Bij het vaststellen van de tarieven voor 2021
gelden de volgende uitgangspunten:
 De afvalstoffenheffing, rioolheffing, lijkbezorgingsrechten, marktgelden en leges mogen wettelijk gezien
maximaal 100% kostendekkend zijn. Concreet betekent dit dat de geraamde baten van deze belastingen
niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten die hiermee verband houden. Wij voldoen hieraan. Bij
sommige heffingen, zoals marktgelden en lijkbezorgingsrechten, zien wij af van volledige kostendekking;
 Het te hanteren inflatiepercentage voor 2021 is 1,7% (raming CPB);
 De kosten die wij maken voor heffing en invordering van de belastingen en rechten worden op basis van
een verdeelsleutel toegerekend naar de bestemmingsheffingen, zoals afvalstoffen- en rioolheffing en
naar één verzamelpost voor de algemene heffingen. Deze verdeelsleutel is een zo goed mogelijke
inschatting. Omdat het gros van de werkzaamheden niet specifiek aan één enkele belastingsoort is toe te
rekenen, is een meer specifieke inschatting niet te maken.

Beleidskaders
Een essentieel kader is de beperking dat lokale belastingen en heffingen niet afhankelijk gemaakt mogen
worden van inkomen, winst of vermogen. Inkomenspolitiek is voorbehouden aan het Rijk. De specifieke
beleidskaders zijn opgenomen bij de verschillende belastingen en heffingen.
Ontwikkelingen
Indien van toepassing zijn er bij de betreffende belastingen of heffingen specifieke ontwikkelingen
opgenomen. Een voorbeeld hiervan is het vervallen van de precariobelasting op kabels en leidingen per 1
januari 2022.
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OPBRENGSTEN

Bedragen x € 1.000
Belastingen en heffingen

Begroting Begroting Realisatie
primitief
na
2021
2021 wijziging
2021

Verschil

Belastingen
Hondenbelasting

365

365

342

-23

Belasting op eigendom woningen

7.486

7.529

7.613

84

Belasting op eigendom en gebruik bedrijven

4.794

4.541

4.706

165

51

51

52

1

2.291

2.266

2.269

3

Reclamebelasting

115

115

107

-8

Toeristenbelasting

382

382

189

-193

1.063

1.063

698

-365

93

93

112

19

16.640

16.405

16.088

-317

Leges - burgerzaken

134

99

110

11

Leges - paspoorten en rijbewijzen

379

379

417

38

Leges - opstellen en handhaven APV

54

54

27

-27

Marktgelden

36

36

25

-11

3.564

3.564

3.563

-1

Lijkbezorgingsrechten

145

145

139

-6

Leges - omgevingsvergunningen

661

851

1.262

411

Leges - ruimtelijke ordening

15

51

54

3

Leges - welstand

41

41

89

48

4.596

4.596

4.956

360

30

30

0

-30

9.655

9.846

10.642

796

26.295

26.251

26.730

479

Precariobelasting
Precariobelasting kabels en leidingen

Parkeerbelasting - parkeergelden
Parkeerbelasting - parkeervergunningen
Totaal belastingen
Heffingen

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing
Vermakelijkhedenretributie
Totaal heffingen
Totaal belastingen en heffingen
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OVERZICHT KOSTENDEKKENDHEID

Heffingsoort
(bedragen x € 1.000)

Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Lijkbezorging
Marktgelden
Leges:
Titel 1 Algemene
dienstverlening
Titel 2 Omgevingsvergunningen
Titel 3 Europese
Dienstenrichtlijn
Totaal leges

Begroting 2021
Directe
kosten
3.431
4.088
205
44

Over
head
106
570
103
30

Baten

449

Rekening 2021
Directe
kosten
3.179
4.077
244
52

Over
head
106
771
103
30

Baten

3.536
4.658
145.
37

Dekking
s%
100%
100%
47%
50%

3.563
4.956
139
25

Dekkings
%
108%
102%
40%
31%

204

510

78%

421

204

527

84%

446

324

723

94%

594

364

1.405

147%

53

50

46

44%

53

50

23

22%

948

578

1.279

84%

1.067

618

1.955

116%

Per 2022 gebruiken wij een webapplicatie om de kostendekkendheid te analyseren terwijl we dit voorheen aan
de hand van een excelbestand deden. Deze webapplicatie wordt door ongeveer 100 gemeenten in Nederland
gebruikt waardoor we kennis en ervaringen op dit gebied kunnen delen. Bij de kostendekkendheidsanalyse in
deze jaarrekening is deze webapplicatie op de achtergrond als vergelijking gebruikt. Bij deze vergelijking zijn
geen opvallendheden geconstateerd.
LOKALE LASTENDRUK
Over de lokale lastendruk wordt jaarlijks door diverse organisaties gepubliceerd. In deze publicaties wordt bij
het bepalen van de lastendruk veelal uitgegaan van verschillende gegevensverzamelingen en verschillende
methoden van berekening en grondslagen. In de ene publicatie wordt bijvoorbeeld gewerkt met
gemiddelden, in de andere worden verschillende standaardprofielen onderscheiden of wordt alleen een
aantal tevoren geselecteerde heffingen opgenomen. Hierbij gaat het dan ook vrijwel altijd uitsluitend om de
lasten voor bewoners, en dus niet voor bedrijven.
Informatie over lastendruk is onder andere te vinden bij de Provincie Gelderland, het Centrum voor
Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), op Waar staat je gemeente en via de Lokale
Lastenmeter.
Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde lastendruk van een meerpersoonshuishouden op basis van
de publicatie van COELO. De gemiddelde lastendruk is een zo'n goed mogelijke inschatting op een bepaald
moment. Hierdoor kan de lastendruk iets afwijken van andere publicaties.
Belastingsoort

2020

2021

Afvalstoffenheffing

214

188

OZB eigendom woning

354

378

Rioolheffing

234

237
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KWIJTSCHELDING
Inleiding
Burgers die niet in staat zijn de gemeentelijke belastingen te betalen kunnen onder bepaalde voorwaarden
in aanmerking komen voor kwijtschelding.
Beleid
Uw raad is hierbij gebonden aan wettelijk voorgeschreven regels (onder meer de Invorderingswet 1990). De
gemeente heeft slechts een beperkte beleidsvrijheid.
De gemeenteraad bepaalt voor welke belastingsoorten kwijtschelding mogelijk is en de voorwaarden
waaronder kwijtschelding plaatsvindt. Binnen die beleidsvrijheid maakt de gemeente gebruik van de
mogelijkheid het percentage van kosten van bestaan op 100% te stellen. Dit betekent dat
belastingschuldigen met een inkomen gelijk aan of lager dan 100% van het minimuminkomen (volgens de
bijstandsnorm) in aanmerking kan komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding.
Hondenbelasting
Inleiding
De hondenbelasting is gebaseerd op artikel 226 van de Gemeentewet. De belasting wordt geheven naar het
aantal honden dat wordt gehouden. De hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Er is in beginsel
geen relatie tussen de opbrengsten van deze belasting en de dienstverlening vanuit de gemeente.
Beleid
Het tarief voor de eerste hond is lager dan het tarief voor elke volgende hond in een huishouden. Voor
kennelhouders die geregistreerd staan bij de Raad van beheer op kynologisch gebied, geldt een vast tarief.
Vrijstelling van hondenbelasting is mogelijk in bijzondere gevallen, zoals voor blindengeleidehonden,
politiehonden en honden jonger dan drie maanden die bij de moederhond verblijven.
Beleidskaders
Verordening hondenbelasting
Hier zijn ook de tarieven in opgenomen.

Onroerende zaakbelasting
Inleiding
De onroerendezaakbelastingen (OZB) wordt geheven op grond van artikel 220 van de Gemeentewet. Er
worden twee soorten belastingen geheven:
 een eigenarenbelasting van de eigenaren van woningen en van niet-woningen;
 een gebruikersbelasting van de gebruikers van niet-woningen.
Bij niet-woningen met woondelen (zoals een boerderij of een winkelpand met bovenwoning) wordt voor de
gebruikersbelasting de waarde van die woondelen buiten beschouwing gelaten.
Grondslag
De grondslag voor de OZB is de waarde op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Deze
waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Begin van het jaar heeft iedere belastingplichtige een nieuwe
WOZ-beschikking ontvangen gecombineerd met de aanslag.
Gebruik WOZ-waarde in Woningwaarderingsstelsel
De WOZ-waarde heeft invloed op de maximaal redelijke huurprijs voor huurwoningen. Het puntensysteem
van het Woningwaarderingsstelsel is deels gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning. Veel huurders van
woningen hebben daardoor een formeel belang bij de WOZ-waarde van hun woning. Immers kan de jaarlijkse
huurverhoging beïnvloedt worden door de maximaal redelijke huurprijs die direct samenhangt met de WOZwaarde. Daarom is het van belang dat ook de huurder van woningen de mogelijkheid heeft om bezwaar te
maken tegen de WOZ-waarde en zij hebben dus eveneens een WOZ-beschikking ontvangen.
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Beleid
Opbrengst
Bij de raming van de OZB-opbrengst 2021 hebben wij rekening gehouden met een verhoging van de OZB
tarieven met 1,7%.
OZB en gemeentefonds
De hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds van een gemeente hangt onder andere af van
de zogenoemde ‘OZB-belastingcapaciteit’ van een gemeente. Het idee daarachter is eenvoudig: hoe meer
geld een gemeente aan OZB kan binnenhalen, des te minder geld uit het Gemeentefonds nodig is. Zonder de
toepassing van de OZB-belastingcapaciteit bij de verdeling van het Gemeentefonds zouden gemeenten met
een hoge waarde aan onroerende zaken een hoger voorzieningenniveau of lagere belastingtarieven kunnen
bieden dan gemeenten met een lage waarde.
Bij een gelijk tarief zijn de OZB-inkomsten in een gemeente met hoge WOZ-waarden immers hoger dan in
een gemeente met lage WOZ-waarden. Een andere mogelijkheid is dat de tarieven in de gemeente met hoge
WOZ-waarden lager uitvallen, terwijl de voorzieningen op een gemiddeld peil worden geboden.
Reken-/normtarieven
De belastingcapaciteit is afhankelijk van de WOZ-waarden in een gemeente. Hoe hoger de waarde, hoe hoger
de belastingcapaciteit, hoe hoger de ‘OZB-aftrekpost’ bij de verdeling van het Gemeentefonds. Gemeenten
worden afgerekend op de zogenoemde reken- of normtarieven. Er zijn drie reken- of normtarieven:
 voor eigenaren van woningen
 voor gebruikers van niet woningen
 voor eigenaren van niet-woningen
Deze drie tarieven zijn voor alle gemeenten gelijk. Verschillen tussen gemeenten in de OZB-aftrekpost
worden dus alleen bepaald door verschillen in de waarde van onroerende zaken. De tarieven die de
gemeenten werkelijk in rekening brengen bij de gebruikers en eigenaren van onroerende zaken spelen hierbij
geen enkele rol. Dit betekent dat een verhoging of verlaging van de OZB-tarieven door de gemeente geen
gevolgen heeft voor de uitkering uit het Gemeentefonds. Alleen als de totale WOZ-waarde verandert, door de
jaarlijkse hertaxatie of door nieuwbouw of sloop, verandert de Gemeentefondsuitkering.
Beleidskaders
Verordening onroerende zaakbelasting:
Verordening onroerende-zaakbelasting 2021
Hier zijn ook de verschillende tarieven in opgenomen.
Parkeerbelasting
Inleiding
Gemeenten zijn op grond van artikel 225 van de Gemeentewet bevoegd parkeerbelastingen te heffen. De
parkeerbelastingen zijn aan te merken als algemene en zakelijke belastingen. ‘Algemeen’ omdat de
opbrengsten vrij besteedbaar zijn voor de gemeenten en ‘zakelijk’ omdat geen rekening wordt gehouden met
persoonlijke omstandigheden.
Beleid
De parkeerbelasting is ingevoerd in het kader van parkeerregulering. De kostenopslag bij de
naheffingsaanslagen mag maximaal kostendekkend zijn en is gemaximeerd. Vanwege de coronapandemie is
in 2021 gedurende twee maanden op twee dagen in de week geen parkeerbelasting geheven voor het
incidenteel parkeren.
Beleidskaders
Verordening parkeerbelasting
Hier zijn ook de tarieven in opgenomen.
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Precariobelasting
Inleiding
De precariobelasting is gebaseerd op artikel 228 van de Gemeentewet. Deze belasting kan worden geheven
voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.
Beleid
Gemeente Zevenaar heeft twee soorten precariobelasting. Eén belasting is met name bedoeld voor het
innemen van een terras op gemeentegrond en één is bedoeld voor het houden van kabels en leidingen in
gemeentegrond. Vanwege de coronapandemie is voor belastingjaar 2021 een nultarief voor de
precariobelasting terrassen ingevoerd.
Beleidskaders
Verordeningen precariobelasting:
 kabels en leidingen 2021
 Terrassen etc.
Hier zijn ook de verschillende tarieven in opgenomen.
Ontwikkelingen
Op basis van wetgeving mogen gemeenten tot 1 januari 2022 precariobelasting heffen op kabels en leidingen,
waarbij het tarief vanaf 2016 wettelijk niet verhoogd mag worden.
Reclamebelasting
Inleiding
Reclamebelasting kan worden geheven over openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg.
Vanaf 2010 heffen wij voor het centrumgebied van Zevenaar reclamebelasting.
Beleid
De opbrengst van de reclamebelasting storten wij onder aftrek van de perceptiekosten naar een
ondernemersfonds. Uit dit ondernemersfonds worden initiatieven van ondernemers in het centrum van
Zevenaar bekostigd.
Beleidskaders
Verordening reclamebelasting
Hier zijn ook de verschillende tarieven in opgenomen.

Toeristenbelasting
Inleiding
Op grond van artikel 224 van de Gemeentewet wordt toeristenbelasting geheven voor het houden van verblijf
met overnachting binnen de gemeente in hotels en pensions, op campings en dergelijke. De
toeristenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Er is in beginsel geen relatie tussen de opbrengsten van
deze belasting en de dienstverlening vanuit de gemeente.
Beleid
Belastingplichtig voor de toeristenbelasting is degene die tegen een vergoeding gelegenheid biedt tot verblijf
met overnachting. De belastingplichtige is bevoegd de belasting te verhalen op degene die verblijf houdt.
Beleidskaders
Verordening toeristenbelasting
Hier zijn ook de tarieven in opgenomen.
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Afvalstoffenheffing
Inleiding
Afvalstoffenheffing wordt geheven op grond van de Wet milieubeheer.
Beleid
De afvalstoffenheffing leggen wij op aan de gebruikers van percelen waarvoor wij verplicht zijn huishoudelijk
afval in te zamelen.
Wij hanteren het diftar-systeem. Dit houdt in dat wij naast een vast bedrag per huishouden een bedrag per
lediging van de afvalcontainer dan wel een bedrag per storting in een ondergrondse container in rekening
brengen. Van huishoudens die gebruik maken van een verzamelcontainer (bij hoogbouw) heffen wij een vast
bedrag.
Beleidskaders
Verordening afvalstoffenheffing
Hier zijn ook de verschillende tarieven in opgenomen.

Ontwikkelingen
Op de aanbiedstations wordt in de loop van 2022 overgegaan op een tarief op basis van het gewicht van het
afval. Uw raad wordt te zijner tijd daartoe een gewijzigde verordening afvalstoffenheffing ter vaststelling
aangeboden.
Overzicht kostendekkendheid

AFVALSTOFFENHEFFING
Omschrijving

Begroting 2021

Rekening 2021

Directe kosten
Doorbelasting
Inkomensregeling
Overhead
BCF
Directe inkomsten

3.194
56
129
106
548
-497

3.152
66
152
106
562
-753

Totaal kosten
Heffing

3.536
3.536

3.285
3.563

Kostendekkendheid

100%

108%

In 2021 is een voordeel gerealiseerd op het product afval. Dit voordeel is, conform het
besluit begroting en verantwoording, gestort in de daarvoor bestemde reserve.
Op deze manier blijven de geïnde heffingen beschikbaar voor afval.
Lijkbezorgingsrechten
Inleiding
Voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen en het daarbij verlenen van diensten door of vanwege de
gemeente worden leges geheven op grond van de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten’.
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Beleid

Beleidskaders
Verordening lijkbezorgingsrechten
Hier zijn ook de verschillende tarieven in opgenomen.
Overzicht kostendekkendheid
LIJKBEZORGINGS
Omschrijving

Begroting 2021

Rekening 2021

Directe kosten
Doorbelasting
Inkomensregeling
Overhead
BCF
Directe inkomsten

193
0
0
103
11
0

226
0
0
103
18
0

Totaal kosten
Rechten

307
139

347
139

45%

40%

Kostendekkendheid
Leges

Inleiding
Voor het door ons verlenen van diensten heffen wij leges. In de Legesverordening op grond van artikel 229
van de Gemeentewet is geregeld voor welke diensten leges verschuldigd zijn.
Belastingplichtig is degene die de dienst aanvraagt, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is
verleend.
Voor de Legesverordening nemen wij de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
als basis.
Beleid

Beleidskaders
Verordening leges
Hier zijn ook de verschillende tarieven in opgenomen.

Ontwikkelingen
Wanneer de nieuwe Omgevingswet en WKP in werking treedt moet de tabel behorende bij de
legesverordening geactualiseerd worden. Één en ander is afhankelijk van onze lokale beleidskeuzes.
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Overzicht kostendekkendheid
LEGES: TITEL 1 Algemene dienstverlening
Omschrijving

Begroting 2021

Rekening 2021

Directe kosten
Overhead
BCF

444
204
5

416
204
5

Totaal kosten
Leges

653
510

625
527

Kostendekkendheid

78%

84%

LEGES: TITEL 2 Dienstverlening vallend onder de fysieke
leefomgeving/omgevingsvergunning
Omschrijving
Begroting 2021

Rekening 2021

Directe kosten
Overhead
BCF

421
324
18

557
364
37

Totaal kosten
Leges

764
718

958
1.405

94%

147%

Kostendekkendheid

Het verschil tussen de begrote bedragen en de rekeningbedragen is voornamelijk te verklaren door
vergunningaanvragen van grote bouwprojecten.
LEGES: TITEL 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Omschrijving

Begroting 2021

Rekening 2021

Directe kosten
Overhead
BCF

53
50
0

53
50
0

Totaal kosten
Leges

103
46

103
23

44%

22%

Kostendekkendheid

Marktgelden
Inleiding
Marktgeld wordt geheven van degene die goederen of koopwaren uitstalt tijdens de wekelijkse markt. Het is
een recht, geheven voor het gebruik van de openbare grond op het marktterrein, gedurende de tijd dat het
markt is.
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Beleid
Marktgeld heffen wij van degene, die de goederen of koopwaren uitstalt. Hiervoor geldt een tarief per
strekkende meter die in gebruik is genomen. Bij het tarief marktgeld hebben wij rekening gehouden met de
kosten voor promotie van de markt.
Beleidskaders
Verordening marktgelden
Hier zijn ook de verschillende tarieven in opgenomen.
Overzicht kostendekkendheid
MARKTGELDEN
Omschrijving

Begroting 2021

Rekening 2021

Directe kosten
Doorbelasting
Overhead
BCF
Directe inkomsten

50
0
30
3
-9

52
0
30
4
-4

Totaal kosten
Marktgelden

74
37

82
25

50%

31%

Kostendekkendheid

Rioolheffing
Inleiding
De Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken is in werking getreden. Dit heeft een
verbreding van de gemeentelijke zorgplicht tot gevolg. Tegenwoordig gaat het niet meer slechts om
kostenverhaal van een doelmatig werkende riolering. Het gaat om verhaal van kosten die gemoeid zijn met
alle collectieve maatregelen die de gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende riolering én om
verhaal van kosten van alle overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater, kortom voor de
volledige uitvoering van de gemeentelijke watertaken. De rioolheffing is gebaseerd op artikel 228a van de
Gemeentewet.
Beleid
Wij heffen de rioolheffing van de gebruiker van een perceel van waaruit direct of indirect water (huishoudelijk
afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater) op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. De
opbrengst baseren wij op het Watertakenplan De Liemers (per 1-1-2017 vastgesteld).
Beleidskaders
Verordening rioolheffing
Hier zijn ook de verschillende tarieven in opgenomen.
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Overzicht kostendekkendheid
RIOOLHEFFING
Omschrijving

Begroting 2021

Rekening 2021

Directe kosten
Doorbelasting
Inkomensregeling
Overhead
BCF
Directe inkomsten

3.677
55
200
570
263
-106

3.626
60
220
771
192
-23

Totaal kosten
Heffing

4.658
4.658

4.848
4.596

Kostendekkendheid

100%

102%

In 2021 is een voordeel gerealiseerd op het product riolering. Dit voordeel is, conform het
besluit begroting en verantwoording, gestort in de daarvoor bestemde reserve en
voorziening. Op deze manier blijven de geïnde heffingen beschikbaar voor riolering.
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WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING
Inleiding
In deze paragraaf worden de ontwikkelingen in risicomanagement toegelicht. Hierbij wordt het risicoprofiel
en het bijbehorende weerstandsvermogen voor de gemeente Zevenaar weergegeven. Het
weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het bestaande
beleid aangepast moet worden en zonder dat de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening in gevaar
komt.
De Gemeente Zevenaar vindt het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering en de
verschillende beleidsterreinen inzichtelijk en beheersbaar te maken. Door inzicht in de (financiële) risico's
wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze een afweging te maken en besluiten te
nemen over de inzet van middelen. Om inzicht in de risico’s van de gemeente te kunnen verkrijgen is een
risico-inventarisatie uitgevoerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van deze risicoinventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico’s is tevens het weerstandsvermogen berekend.
Beleid
Het beleid op het terrein van risicomanagement heeft als het doel:
·
Het inzichtelijk maken van en sturen op (financiële) risico’s;
·
Het vergroten van het risicobewustzijn;
·
Het voorkomen van onaangename (financiële) verrassingen;
·
Het aanhouden van voldoende weerstandsvermogen, minimaal ratio 1.0.
De gemeenteraad neemt kennis van het risicoprofiel, bepaalt de financiële omvang van de noodzakelijke
risicoreservering en stelt de ratio vast.
Beleidskaders
Ontwikkelingen
We werken aan een doorontwikkeling van het risicomanagement. Naast het inventariseren en actualiseren
van de financiële risico’s gaan we meer focus leggen op risicobeheersing en risicomanagement van
doelstellingen. Welke risico’s hangen met de doelstellingen van de gemeente samen, welke maatregelen
nemen we en hoe gaan we met de risico's om? De bedoeling is om in verschillende interactieve sessies de
risico’s en ons risicomanagement onder de loep te nemen. Deze plannen we nadat er gezamenlijke
werksessies mogelijk zijn op kantoor.
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OVERZICHT TOPRISICO'S
In de voorbereiding op deze jaarstukken zijn de risico’s geïnventariseerd en geactualiseerd. In het hieronder
weergegeven overzicht zijn de risico's gepresenteerd met de grootste netto impact; dat wil zeggen effect x
kans groter dan € 250.000.
nr

Risico
Bedragen x € 1.000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Niet realiseren geraamde opbrengstwaarde grondexploitaties
(Zevenaar Oost, Babberich en Centrumplan)
Besparingen uit de hervormingsagenda
Oorlog Rusland - Oekraïne
Opdrogen van bezuinigingsmaatregelen
Sociaal domein / jeugd / WMO
Verbonden Partijen
Algemene uitkering wijkt af van de begroting
Aantrekken en behouden gekwalificeerd personeel
Wachtgeld wethouders
Uitval ICT systemen
Corona / risico van correctie van scenario's en bandbreedtes

Kans op
voordoen
van risico

Financieel
gevolg
(maximaal)

*1
30%
50%
30%
70%
50%
50%
50%
30%
50%
10%

1.294
5.000
1.800
2.800
750
1.000
1.000
1.000
1.400
500
1.400

Ontwikkeling
In de begroting 2022 is de laatste stand van het weerstandsvermogen bepaald. De benodigde
weerstandscapaciteit in de begroting bedroeg € 4,9 miljoen. Ten opzichte van die stand zijn enkele risico's
gewijzigd en nieuwe risico's toegevoegd.
Op basis van de actualisatie van de risico's is de benodigde weerstandscapaciteit bijgesteld naar € 6,5
miljoen. Dit is voornamelijk te herleiden naar de nieuwe risico's in het sociaal domein en het risico van de
oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De risico's bij de grondexploitaties zijn licht gestegen.
Toelichting
Grondexploitatie
Uit een recente risicoanalyse van de grondexploitaties blijkt dat het totale risicoprofiel van de
grondexploitaties is gecalculeerd op € 1.294.000. We zien een kleine verhoging van het risicoprofiel ten
opzichte van de vorige analyse (MJB 2022-2025: € 1.223.000). In de paragraaf Grondbeleid is een
specificatie van de cijfers in tabelvorm opgenomen.
Zevenaar Oost – Bedrijven en Wonen:
1. Voor beide grondexploitaties zien we een mogelijke extra stijging van materiaalkosten van bouw- en
woonrijp maken. Dit, in verband met de huidige economische situatie en de crisis rond Oekraïne.
2. Doordat de verkoopwaarde van de gronden zijn gestegen zijn de grondexploitaties geactualiseerd en is
het financiële gevolg een verbetering van het resultaat bij de (verdere) ontwikkeling van de FOZ.
3. Voor sanering en grondafvoer zien we op dit moment grotere risico's in de grondexploitatie. Ofschoon
we hiervoor budget hebben opgenomen, is het op dit moment onzeker of dit voldoende is
4. Het vertragingsrisico rond de coronacrisis is weggenomen maar het vertragingsrisico rond de uitgifte van
de bedrijfsgronden is verslechterd door de blijvende onzekerheid rond het Tracébesluit A15/A12.
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Middag Oost & Zwanenwaay:
Ook hier wordt het risico op hogere kosten voor materialen van bouw- en woonrijp maken gezien. Mocht
de Zwanenwaay in een andere vorm, dan in de huidige grex is voorzien, worden uitgevoerd dan bestaat er
een risico op lagere grondprijzen.
Jeugdgelden
In de 2de voortgangsrapportage 2021 zijn de compensaties voor de jeugdzorg opgenomen die waren
gebaseerd op de uitkomsten van de commissie van wijzen. In de startnota van het nieuwe kabinet is
opgenomen dat voor een deel (€ 500 mln) de compensatie van de tekorten niet van het rijk zal komen,
maar middels bijvoorbeeld ouderbijdragen of andere aanvullende maatregelen moeten worden
gerealiseerd. Op basis van dit voornemen tot extra bezuiniging vanuit het rijk heeft de VNG het gesprek
over de hervormingsagenda gestaakt. De 1ste kamer heeft bij het kabinet ook aangedrongen op
terugnemen van de extra rijksbesparing. In het meerjarenperspectief houden wij rekening met de extra
bezuiniging door het Rijk, waarbij de compensatie door andere bronnen niet realistisch is.
Als gevolg van deze situatie ontstaan drie risico's ten aanzien van de opgenomen compensatiegelden in de
2de VGR.
1) Aanvullende bezuiniging op Jeugdzorg gaat niet door (kans / positief risico)
In het meerjarenbeeld hebben we de bezuiniging op Jeugdzorg financieel verwerkt in de begroting. De
kans is aanwezig dat er alsnog compensatie vanuit het rijk naar de gemeenten komt. Hierbij is dus sprake
van een positief risico.
2) In de hervormingsagenda wordt in overleg met verschillende belangenpartijen samengewerkt om op
landelijk niveau besparingen te realiseren. Het risico bestaat dat de voorstellen en/of de maatregelen uit de
hervormingsagenda niet geheel geëffectueerd kunnen worden in onze begroting (1,6 mln.).
3) Daarbij speelt op dit moment aanvullend dat door de opstelling van het nieuwe kabinet er een vertraging
is opgelopen in de uitwerking van de hervormingsagenda.
Het maximale risicobedrag stellen wij op € 5.000.000, wat gelijk is aan het bedrag aan besparingen voor de
begrotingsjaren 2022 – 2026.
Opdrogen van bezuinigingsmaatregelen
De raad heeft bij de meerjarenbegroting 2020-2023 een pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. De
maatregelen resulteren in een structureel en reëel begrotingsevenwicht. Structureel moeten de maatregelen €
7,2 miljoen gaan opleveren. In de voortgangsrapportages monitoren wij de voortgang van de realisatie van de
bezuinigingen. Het risico is aanwezig dat de bezuinigingseffecten in de loop van de jaren "opdrogen" of om
andere externe ontwikkelingen niet of deels het geraamde financieel resultaat halen. Dit risico schatten wij bij
het sociale domein hoger in dan bij het fysieke domein. Uit de actuele bezuinigingsmonitor (1e
Voortgangsrapportage 2022) is een bedrag van € 2,8 miljoen aangemerkt als "verloopt niet volgens plan" , met
een oranje status. Hieraan koppelen we een risico met een kans van 30%.
Aantrekken en behouden gekwalificeerd personeel
Sinds een aantal jaar hebben we als gemeente te maken met een lastig vraagstuk in de bedrijfsvoering,
namelijk een tekort aan personeel. Als het gaat om aantrekkelijk werkgeverschap loopt de gemeente
Zevenaar, net als andere gemeenten, aan tegen krapte op de arbeidsmarkt. De kleinere gemeenten
ondervinden meer concurrentie. Het risico zien we terug in vacatures die langere tijd open staan of soms zelfs
niet in te vullen zijn. Met name bij Bouwen &Wonen, Ruimtelijke Ordening en Sociaal Domein staan vacatures
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open. Het gevolg is een tijdelijke oplossing met de inzet van personeel van derden (inhuur). Doordat de
personeelsbudgetten beperkt zijn komt er druk op de capaciteit te staan. Met tot gevolg dat we minder werk
kunnen verrichten voor hetzelfde geld.
Daarnaast zien we een redelijk verloop van de (jongere) medewerker die na een aantal jaar de organisatie
weer verlaat en een hogere uitstroom van medewerkers die met pensioen gaan. Het uitstroomcijfer in 2021 is
gestegen naar 14%. (2020 = 10%) Om daadwerkelijk een aantrekkelijke werkgever te kunnen zijn, werken we
aan de doorontwikkeling naar een moderne en professionele organisatie. Gelet op het belang en onze ambitie
hierin vervult Zevenaar een bestuursrol in het P&O-netwerk / werken in Gelderland.
Coronacrisis
In de planning & control cyclus actualiseren wij steeds de nieuwe corona-effecten.
Op basis van de CPB-raming van maart 2022 hebben we een actualisatie gemaakt voor de verwachte
coronaeffecten. In relatie tot de coronacrisis zijn de verwachtingen rondom de werkloosheid en het herstel van
de economie (BBP) in positieve zin bijgesteld. Het resterende risico ziet voornamelijk toe op de te verwachten
langere termijn effecten voor jeugd en maatschappelijke ondersteuning. Er zijn gemengde signalen over de
maatschappelijke schade, zoals langere termijn effecten van eenzaamheid of somberheid. De negatieve
effecten lijken beperkt te zijn, maar zijn nog niet geheel uit te sluiten. Op basis van deze onzekerheid is een
risico opgenomen van € 1.400.000 met een kans van 10%.
De vraag is nog wel in hoeverre er nog een inhaalslag van faillissementen gaat ontstaan. De gemeenteraad
heeft ten aanzien van dit specifieke risico's maatregelen genomen om mogelijke gevolgen te voorkomen of te
beperken.
Sociaal domein
De prognose voor het gebruik van jeugdzorg en Wmo is gebaseerd op de werkelijke uitgaven, verhoogd met
de verwachte ontwikkelingen in prijs en aantal cliënten. Wij zijn hierbij afhankelijk van factoren die buiten
onze invloedssfeer liggen. Als risico wordt op basis van het huidige kostenniveau voor de gemeente Zevenaar
een bedrag van € 750.000 aangehouden. Bij de WMO liggen de grootste risico's, omdat de vergrijzing daar een
rol speelt.
Algemene uitkering
De jaarlijkse verhogingen of verlagingen (het accres) van het gemeentefonds zijn onzeker. Het
gemeentefonds ontwikkelt zich evenredig aan de rijksuitgaven. Nemen de rijksuitgaven toe, dan neemt ook
de algemene uitkering toe. Bij een afname van de rijksuitgaven geldt het omgekeerde. De hoogte van de
algemene uitkering is hierdoor afhankelijk van omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de gemeenten
liggen. Het toekomstig financieel perspectief in de ontwikkeling van de algemene uitkering ziet er overigens
voor onze gemeente positief uit, kijkend naar de herijking en de opschalingskorting. In de meest recente
voorstellen van het rijk over de herijking is Zevenaar voordeelgemeente voor een bedrag van ruim 9 ton.
Na besluitvorming van het rijk kan het definitieve effect van de herijking in de begroting verwerkt worden. In
de meicirculaire 2022 wordt de herijking verwerkt en het nieuwe verdeelmodel wordt in 2023 geïntroduceerd.
Verbonden Partijen
De totale jaarlijkse bijdrage van onze gemeente aan Verbonden partijen is ongeveer 20 miljoen. Het risico
bestaat dat Verbonden Partijen in een bepaald jaar een hogere bijdrage nodig hebben dan begroot. Dit kan
bijvoorbeeld ontstaan bij onverwachte tegenvallers in hun exploitatie. Omdat de verbonden partijen in
hoofdzaak niet beschikken over een eigen weerstandsvermogen, worden deze tegenvallers in rekening
gebracht bij de gemeente. We gaan voor de inschatting van het risico uit van maximaal 5% van de totale
jaarlijkse bijdrage.
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Wachtgeld wethouders
Om de huidige wethouders in het zittende college te beschermen tegen de gevolgen van werkloosheid na het
wethouderschap geldt een wachtgeldregeling. Na het wethouderschap ontvangt een wethouder een Appaontslaguitkering, tenzij de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Dit is geregeld in de Algemene pensioenwet
politieke ambtsdragers (Appa). Waarom het wethouderschap beëindigd is hierbij niet van belang; het recht op
de uitkering bestaat ongeacht de reden van het aftreden. De specifieke aanspraak en omvang kunnen pas
worden bepaald op het moment dat zich dit voordoet. Als maatregel wordt vanaf 2022 de verplichting
opgenomen in een specifiek daarvoor in te richten voorziening.
Uitval ICT systemen
Een ICT storing heeft een grote impact op onze gemeentelijke dienstverlening. Het is van groot belang dat
beheer en onderhoud op de ICT omgeving op een adequate manier wordt uitgevoerd. Hierbij wordt de
kwetsbaarheid van de RID zichtbaar. Een combinatie van druk op de personele capaciteit, krapte op de
arbeidsmarkt, vertraging in projecten en gebrek aan innovatiekracht, dragen er aan bij dat de kwaliteit van de
ICT omgeving onder druk komt te staan. Hierdoor bestaat het risico dat de kans op incidenten toe neemt en
wij worden geconfronteerd met kosten. Dit kunnen kosten zijn op het niet beschikbaar zijn van netwerken
en/of data door uitval of bijvoorbeeld een hack.
Het risico op incidenten in relatie tot Informatieveiligheid zal de komende jaren alleen maar toenemen. Hier
moeten we als gemeente voldoende op voorbereid zijn. In het kader daarvan heeft de voorzitter van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), op 28 oktober 2021, aan alle burgemeesters een brief
gestuurd met als onderwerp ‘cyberalert’. De heer van Zanen vraagt in de brief aandacht voor de toenemende
kans geconfronteerd te worden met ransomware; kwaadaardige software, die een computer blokkeert of
bestanden versleutelt. Pas na betaling van losgeld (ransom) zou de computer weer te gebruiken zijn. Op dit
onderdeel heeft RID de Liemers heeft advies uitgebracht en dit advies is door het DB van de SDL
overgenomen. De financiële gevolgen verwerken wij in de 1e voortgangsrapportage en begroting 2023-2026.
In de risico's is nu een bedrag opgenomen van 0,5 mln. met een kans van 50%. Het risico is bepaald op een
aantal dagen dat niet gewerkt kan worden als gevolg van het niet beschikbaar zijn van systemen. Als dit het
gevolg is van randsomware zullen naast deze kosten ook andere kosten zijn, zoals het herstellen van data en
systemen, inrichten aanvullende maatregelen, verantwoording afleggen over voortgang. De financiële
omvang is aanzienlijk groter, maar de kans is kleiner.
Oorlog Oekraïne
De oorlog en onrust tussen Oekraïne en Rusland heeft gevolgen voor Nederland en de economie. Onrust,
onzekerheid, risico van verhoging gasprijzen, minder gunstige economische ontwikkeling, effecten op het
handelsverkeer, opvang van vluchtelingen etc. De oorlog met bijbehorende sancties heeft ook gevolgen op
onze begroting. Dit kan op verschillende manieren het geval zijn, zoals: andere rijksbijdrage, hogere kosten als
gevolg van gestegen inflatie, regelingen voor migranten, effect op economie (recessie), hogere rentelasten,
hogere energieprijzen, schaarste in grondstoffen etc. Op basis van een eerste risico-inventarisatie nemen we
een bedrag op van € 1,8 miljoen. Naarmate de crisissituatie vordert worden effecten zichtbaarder. In de P&C
documenten van 2022 analyseren wij dit nader.
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WEERSTANDSCAPACITEIT
De hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door de risico’s waarvoor geen maatregelen
zijn getroffen en die een grote impact kunnen hebben op de financiën van Zevenaar. Het risicoprofiel is een
dynamisch geheel gelet op ontwikkelingen in de in- en externe omgeving, het bijstellen van doelstellingen en
de werking van beheersmaatregelen. Op het moment dat een bepaald risico in de begroting is geraamd, is het
geen risico meer. Op basis van een actuele risicosimulatie heeft de gemeente Zevenaar een
weerstandscapaciteit nodig van afgerond € 6,4 miljoen.
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen waarover de gemeente beschikt om
onverwachte, niet-begrote kosten, dat wil zeggen risico’s, op te vangen.
De beschikbare weerstandscapaciteit zit in het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve. Het vrij
aanwendbare deel van de algemene reserve van onze gemeente is per 31 december 2021 € 39,0 miljoen.
WEERSTANDSVERMOGEN
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de benodigde weerstandscapaciteit (risico's)
afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het
weerstandsvermogen.
Beschikbare weerstandscapaciteit
39.285.000
Ratio weerstandsvermogen =
=
= 6,13
Benodigde weerstandscapaciteit
6.407.000

De ratio voor het weerstandsvermogen kan worden ingedeeld in een aantal waarderingscijfers.
Waarderingscijfer
A
B
C
D
E
F

Ratio
2,0 ≤ x
1,4 ≤ x < 2,0
1,0 ≤ x < 1,4
0,8 ≤ x < 1,0
0,6 ≤ x < 0,8
x < 0,6

Betekenis
Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

De nu berekende ratio van de gemeente Zevenaar valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend
weerstandsvermogen om de risico’s af te dekken.
Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve per 31-12-2021 aangevuld met de
verwachte mutaties in het meerjarenperspectief.
Doorrekening algemene reserve (bedragen x € 1.000)
Saldo algemene reserve per 31-12-2021
Positief resultaat jaarrekening 2021
Begrotingsresultaat 2022
Begrotingsresultaat 2023
Begrotingsresultaat 2024
Begrotingsresultaat 2025
Mutaties n.a.v. eerder genomen besluiten 2022-2025
Totaal
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41.240
7.852
341
933
2.349
1.654
- 15.084
39.285

FINANCIELE KENGETALLEN
Algemeen
De financiële kengetallen geven u een globaal inzicht in de financiële positie van onze gemeente. De
kengetallen moeten in samenhang worden bezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge
verhouding een goed beeld geven van de financiële positie van onze gemeente.
Baten
Bij het bepalen van de kengetallen wordt bij de meeste kengetallen een waarde gedeeld door de totale baten,
exclusief mutaties reserves. In meerdere gevallen wijken kengetallen af van de begroting of rekening van vorig
jaar omdat de totale baten zijn gewijzigd. In het onderstaande tabel is daarom het verloop van de totale baten
weergegeven, die sterk wordt beïnvloed door de baten die samenhangen met de grondexploitaties.

Als deler bij kengetallen 1, 3 en 4 wordt het totaal aan baten (excl. mutaties reserves) genomen. De
ontwikkeling van deze totale baten heeft hierdoor een grote invloed op de ontwikkeling van het kengetal.
Doordat de baten in 2021 een stuk lager zijn dan in 2020, zullen de benoemde kengetallen in 2021 hierdoor
hoger uitvallen in vergelijking tot 2020 (bij gelijkblijvende noemers).
Bij het beschouwen van de ontwikkeling is bovenstaande van belang om mee te wegen.
Financiële kengetallen
Financiële kengetallen
1.a Netto schuldquote
1.b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen
2. Solvabiliteitsratio
3. Structurele exploitatieruimte
4. Grondexploitatie
5. Belastingcapaciteit
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Rekening
Begroting Rekening
2020
2021
2021
81,1%
100%
84,5%
74,7%

93%

77,2%

25,7%
-0,9 %
13,3%
103,8%

24%
-1,57%
8,8%
103%

29,6%
4,3%
14,8%
99%

Onderstaand een nadere uitleg van de ontwikkelingen in de financiële kengetallen.
1. Netto schuldquote
De netto schuldquote bestaat uit twee kengetallen:
a. netto schuldquote: dit kengetal geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte
van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de
exploitatie drukken. Hoe lager het percentage hoe beter. De VNG adviseert om 130% als maximum norm
te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen.
b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er
sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden
weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).
Voor onze gemeente bedraagt het werkelijke percentage van de netto schuldquote in 2021 84,5% (peildatum
31-12-2021) en wijkt af met 15% ten opzichte van de begroting 2021. Dit verschil wordt met name veroorzaakt
doordat er bij de prognose rekening werd gehouden met hogere investeringen waar leningen voor zouden
moeten worden aangetrokken. Een deel van deze investeringen is uitgebleven, waardoor een lagere
schuldpositie is ontstaan dan begroot.
De netto schuldquote gecorrigeerd met verstrekte leningen is naast bovenstaande punten, voornamelijk
verbeterd door een snellere aflossing van hypotheken van werknemers dan verwacht.
Bij beide is een verbetering van de schuldpositie in absolute zin. Door de lagere baten nemen de kengetallen
echter in percentage toe.
2. Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen
te voldoen. Voor onze gemeente zien we een licht verbeterde solvabiliteitsratio van 29,6%. Het werkelijke
eigen vermogen is nagenoeg gelijk aan het geraamde eigen vermogen. Echter is het balanstotaal lager dan
begroot, waardoor het aandeel van het eigen vermogen op het balanstotaal groter is. Dit verschil wordt met
name veroorzaakt door lagere investeringen (activa lager) en hierdoor minder schulden (passiva ook lager)
dan begroot.
3. Grondexploitatie
Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie is ten opzichte van de totale baten. In onze
gemeente is sprake van 'in exploitatie genomen bouwgronden' die grotendeels bestaat uit grondexploitaties
Zevenaar-Oost en Babberich. Naast het feit dat er veel gronden verkocht zijn, is er ook weer geïnvesteerd in
het bouw- en woonrijp maken van de gebieden. Per saldo is het totale saldo boekwaarde van de GREX
nagenoeg gelijk aan voorgaand jaar.
De afgelopen jaren is het kengetal snel gedaald en stabiliseert nu. Dit wil zeggen dat het risico van de
grondposities de afgelopen jaren heel snel is verminderd. Dit gegeven is belangrijk om mee te nemen bij de
ontwikkeling van nieuwe projecten in relatie tot de weerstandsratio. Het risico is nu laag, maar moet wel
aanvaardbaar blijven bij het opstarten van nieuwe projecten.
Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie is ten opzichte van de totale (geraamde)
baten. Doordat de baten in 2021 een stuk lager zijn dan in 2020 is het aandeel van de grondexploitatie
gestegen, ondanks dat de boekwaarde van de GREX nagenoeg gelijk is aan voorgaand jaar
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4. Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en
structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de Algemene uitkering en de opbrengsten uit de
onroerende zaakbelasting. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Een positief
percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Dit kengetal
is relevant voor de beoordeling van de financiële positie, omdat het van belang is om te weten welke
structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen of welke structurele stijging van de baten
of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.
De afgelopen jaren was het getal negatief mede als gevolg van de structurele tekorten in het sociaal domein.
De stijging van de kosten werd onvoldoende gecompenseerd door het rijk. In 2021 is de structurele
exploitatieruimte weer positief, te weten 4,3%. Redenen voor deze stijging zijn o.a. de hogere algemene
uitkering (i.v.m. BCF, compensatie tekort jeugdzorg, bijstellen maatstaven) en het voordeel op de bijstelling
van de grondexploitaties. De ontwikkelingen in met name de algemene uitkering blijven onvoorspelbaar en
grillig. Dit komt door bijvoorbeeld de vraagstukken rondom het acres, de herijking en de opschalingskorting.
In de verschillende P&C-documenten informeren wij u over de tot dan toe recente ontwikkelingen.
5. Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit geeft inzicht in de belastingdruk van de gemeente ten opzichte van het landelijke
gemiddelde. Het landelijk gemiddelde is gebaseerd op de gegevens van het Centrum voor Onderzoek van de
Economie van de Lagere Overheden (COELO), die jaarlijks een rapport opstelt over de ontwikkeling van de
lokale lasten. In de berekening zijn meegenomen de OZB-lasten, rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een
gemiddeld gezin. Onze gemeente zit met 99% net onder het landelijk gemiddelde. De daling is voornamelijk
te verklaren door de daling van de afvalstoffenheffing. Deze zorgt ervoor dat de belastingdruk in onze
gemeente gemiddeld nagenoeg gelijk is aan voorgaand jaar. Landelijk is deze in 2021 gestegen met 4,8%.
CONCLUSIE
De financiële kengetallen geven inzicht op de ontwikkelingen in de financiële positie en de daarmee
samenhangende risico's. De afgelopen jaren zijn enkele kengetallen en de daarmee samenhangende risico's
verbeterd. De risico's ten aanzien van de grondexploitaties zijn licht toegenomen. We zien nieuwe risico's op
ons afkomen zoals de oplopende inflatie en de economische onzekerheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne.
Mogelijke besparingen uit de hervormingsagenda Jeugd die niet realistisch zijn, benoemen we hierbij ook. De
structurele exploitatieruimte is in alle begrotingsjaren positief, mede als gevolg van ingezette acties in de
afgelopen jaren. De kengetallen die inzicht geven in de financiering geven aanleiding tot voorzichtigheid. De
solvabiliteit is verbeterd, maar de schuldquote is licht gestegen. De daarmee samenhangende effecten zoals
bijvoorbeeld stijgende rentelasten kunnen de structurele exploitatieruimte onder druk zetten.
De afgelopen jaren zijn de zorgkosten zo reëel mogelijk verwerkt in de begroting. De risico's in het
weerstandsvermogen zijn daarmee beperkt. Door de incidentele baten uit de grondexploitaties en het
positieve resultaat over 2021 is de beschikbare weerstandscapaciteit toegenomen, met een uitstekende
weerstandsratio tot gevolg.
Samenvattend concluderen we dat incidentele resultaten een gezonde financiële positie (algemene reserve)
tot gevolg hebben gehad, maar dat de komende jaren de ruimte in de structurele exploitatie beperkt blijft.
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ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
Inleiding

De gemeente Zevenaar heeft een groot deel van haar vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm
van gebouwen, wegen en bruggen, openbare verlichting, groen, riolering en water. Het onderhoud van deze
zaken is een kerntaak van de gemeente en van groot belang voor onze inwoners, bedrijven en bezoekers. Het
onderhoud van kapitaalgoederen is grotendeels vastgelegd in beleids- en onderhoudsplannen. In deze
paragraaf wordt per kapitaalgoed ingegaan op onder andere het beleid, de kwaliteitsnormen, het onderhoud,
de financiële middelen en de risico's die met het onderhoud samenhangen.
Beleid
Op basis van de geactualiseerde beheerdata hebben wij in 2021 gewerkt aan een nieuw Integraal Beleidsplan
Openbare Ruimte (IBOR). Via dit plan leggen wij het gewenste verzorgend en technisch onderhoudsniveau
van de openbare ruimte en de daarvoor benodigde middelen aan de nieuwe raad in 2022 ter vaststelling voor.
In het IBOR houden wij rekening met de consequenties voor het beheer van de openbare ruimte die
samenhangen met complexe opgaven als bijvoorbeeld klimaatadaptatie. In een parallel proces hebben wij
verder in 2021 gewerkt aan het opstellen van sectorale beheer- en onderhoudsplannen voor wegen, groen,
openbare verlichting e.d. In deze plannen beschrijven wij hoe wij middelen, processen en formatie inzetten
om de openbare ruimte te kunnen onderhouden op basis van de door u vastgestelde onderhoudsniveaus. De
beheerplannen bevatten ook een meerjaren activiteitenplanning.
Vanwege de grote raakvlakken tussen groen, openbare verlichting, riolering en onderhoud wegen wordt niet
alleen het beleid integraal vastgesteld maar pakken we ook de planning en uitvoering van projecten integraal
aan (Werk met Werk maken). Voor gemeente Zevenaar is het verder van belang alle beheerdata over de
gemeentelijke kapitaalgoederen (groen, wegen, riolering e.d.) op orde te hebben. Deze beheerdata zijn
essentieel om als sturingsmiddel te gebruiken bij het nemen van (strategische) beslissingen over het beheren
van de openbare ruimte. Dit vormt de basis voor de beheer- en onderhoudsplannen. Het generen en
actualiseren van beheerdata hebben wij in 2021 grotendeels gerealiseerd.
Beleidskaders
 Integraal Beheer Openbare Ruimte (2018) (verzorgend niveau)

Ontwikkelingen
Een relevante ontwikkeling betreft de klimaatverandering. Hieruit volgt de noodzaak om klimaatadaptieve
maatregelen, waar mogelijk, mee te nemen in de revitalisering van de openbare ruimte. Denk hierbij aan
meer groen en schaduwplekken in de centra. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) bevat de
beleidskaders hiervoor. Het DPRA is in 2021 samen met gemeenten Duiven en Westervoort en Waterschap
Rijn en IJssel opgesteld. Het DPRA leggen wij eveneens in 2022 aan u ter vaststelling voor.
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GEBOUWEN
Beleid
Het beleid voor de gemeentelijke gebouwen is vastgesteld op 26 januari 2017 in de Nota Vastgoedbeleid
Zevenaar. Hierin is opgenomen dat de gemeente op termijn alleen nog eigenaar wil zijn van:
·de panden die zij zelf gebruikt;
·panden die vanwege een bepaald maatschappelijk belang of afbreukrisico niet bij marktpartijen kunnen
worden ondergebracht;
·multifunctionele accommodaties
Het is nu zaak de aanbevelingen uit de Nota Vastgoedbeleid te concretiseren en uit te voeren. In de
raadsvergadering van 16 december 2020 heeft u een integraal accommodatieplan (IAP) vastgesteld. De
ambitie van de gemeente Zevenaar is te komen tot een doelmatigere, duurzamere en toekomst bestendigere
gemeentelijke vastgoedportefeuille, die past bij de wettelijke taken van de gemeente en bijdraagt aan de
maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Het IAP geeft concrete invulling aan deze ambitie, door
het vertalen van deze ambitie in te behalen doelstellingen en het formuleren van een stappenplan om deze
doelstellingen te bereiken. Het IAP bevat ook een routekaart voor de verduurzaming van gemeentelijk
maatschappelijk vastgoed.
Beleidskaders
 Nota Vastgoedbeleid (2017)
 Integraal Accommodatieplan
Kwaliteitsnormen
Het vaststellen van het onderhoudsniveau van de gemeentelijke panden wordt gebaseerd op NEN 2767,
niveau 3 (redelijke conditie). Voor maatschappelijke en/of publieksfunctie wordt niveau 2 (goede conditie)
aangehouden voor de gevels en specifieke ruimten.
Onderhoudsniveau 3 houdt in dat het verouderingsproces over de gehele linie duidelijk op gang is gekomen.
Plaatselijk kunnen zich ernstige gebreken voordoen zonder dat deze resulteren in functionele gebreken,
veiligheidsrisico's en functionele gebreken worden direct verholpen.
In het geval dat panden tijdelijk onderdeel uitmaken van de vastgoedportefeuille en/of op termijn afgestoten
of gesloopt worden, kan worden afgeweken van de onderhoudsnormering. Uitgangspunt in deze situatie zal
niveau 4 (matige conditie) zijn. Deze onderhoudsactiviteiten zijn gericht op het wind- en waterdicht houden
van het object, op veiligheid en tijdelijke verhuurbaarheid.
Onderhoud
De actuele staat van onderhoud is conform het uitgangspunt conditieniveau 3 “redelijk”. Conform dit niveau is
in de afgelopen jaren onderhoud uitgevoerd.
Van de gebouwen die naar verwachting binnen 6 jaar gesloopt of vervangen worden, is het onderhoud
aangepast naar een lager niveau. Na vaststelling van het IAP plannen wij het onderhoud voor de aankomende
jaren verder.
Ontwikkelingen
Op basis van het vastgestelde IAP werden vanaf 2021 diverse activiteiten gestart om voor de komende jaren
het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed doelmatig en duurzaam te onderhouden. Dit staat op zich los van
de opgelegde bezuinigingstaakstelling.
Dit moet worden aangepakt door het integraal plan voor de grote vastgoedacties (op het juiste moment
renoveren, afstoten, nieuw bouwen) en een daarmee samenhangend DMJOP. Hierin wordt ook meegenomen
welke aanbevelingen in het kader van de verbetering van de toegankelijkheid inbraak en brandveiligheid.
opgepakt gaat worden.
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Financiën
Onderdeel (bedragen x € 1.000)

2021 begroot

Belastingen
Doorbelastingen
Dotatie voorziening
Huisvestingslasten
Leveringen diensten en goederen
Onderhoud gebouwen
Overige lasten
Totaal

186
101
483
348
167
344
8
1.638

2021
realisatie
129
90
1.050
340
168
252
6
2.036

Verschil
58
11
-568
8
-1
92
2
-398

Er is in 2021 op de meeste onderdelen gewerkt binnen de begroting. Het grootste verschil wordt veroorzaakt
door de dotatie voorziening. Deze is hoger uitgevallen doordat de voorziening groot onderhoud van een
sportaccommodatie, als onderdeel van de overeengekomen DVO, is overgedragen aan de gemeente. Dit leidt
tot een hogere storting in de voorziening dan begroot. Verder is er een voordeel behaald op het klein
onderhoud vanwege het uitstellen van enkele werkzaamheden. Dit wordt nader toegelicht in de
verschilverklaring van programma 0.
GROEN
Beleid
Voor het beheer van de openbare ruimte en daarmee voor het openbaar groen heeft de raad het Beleidsplan
Integraal Beheer Openbare Ruimte 2018 vastgesteld. Het beleidsplan IBOR beschrijft op strategisch niveau de
wijze waarop gemeente Zevenaar invulling geeft aan het beheer van de openbare ruimte (= IBOR) en geeft
hiermee input voor zowel de tactische uitwerking als de uiteindelijke operationele uitvoering. Het beleidsplan
IBOR beperkt zich tot het verzorgend onderhoud.
Beleidskaders
 Beleidsplan IBOR (Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte) 2018
Kwaliteitsnormen
Voor de openbare ruimte en daarmee ook voor het openbaar groen zijn de volgende kwaliteitsnormen
volgens scenario "basisplus" uit het IBOR beleidsplan uit 2018, op basis van de CROW
beeldkwaliteitssystematiek vastgesteld.
Beeldkwaliteit hoog: Centrum, accentplekken, en begraafplaatsen
beeldkwaliteit basis: woonwijken, bedrijventerreinen en doorgaande wegen
beeldkwaliteit laag: buitengebied.
De vastgestelde beeldkwaliteit heeft uitsluitend betrekking op het verzorgend niveau van de openbare
ruimte. In het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte komen ook de technische kwaliteitsnormen aan bod.
Onderhoud
Het onderhoud van het groen voeren wij voor een deel in eigen beheer uit. Daarnaast is een deel van het
onderhoud van het groen uitbesteed aan derden. Voor het groen in eigen beheer en uitbesteed aan derden
worden nieuwe beeldkwaliteitsbestekken gemaakt. Door areaalvergroting (o.a. Groot Holthuizen) komen de
onderhoudsbudgetten wel onder druk te staan.
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Ontwikkelingen
In 2021 is gestart met het opstellen van een Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR). Daarvoor is o.a.
de technische kwaliteit van de openbare ruimte in beeld gebracht en daarmee ook van het openbaar groen.
Uit de inspectie blijkt dat 13% van het groenareaal van slechte kwaliteit is en vervangen moet worden. Veel
openbaar groen is 40 jaar of ouder en doordat er geen bestrijdingsmiddelen meer worden toegepast wordt
een deel van de beplanting overgroeid door hardnekkige woekeronkruiden zoals kweek, heermoes,
haagwinde e.a. Ook ten aanzien van het bomenonderhoud zijn grote achterstanden geconstateerd,
waardoor er onvoldoende aan de zorgplicht wordt voldaan. Het plan wordt in 2022 ter besluitvorming aan de
raad aangeboden. De uitvoering heeft financiële consequenties voor 2023 en volgende jaren.
Financiën
Onderdeel (bedragen x € 1.000)

2021 begroot

Bestekken onderhoud groen
Doorbelastingen
Leveringen diensten en goederen
Onkruidbestrijding
Overige lasten
Totaal

690
1.205
614
170
150
2.829

2021
realisatie
675
1.150
571
159
122
2.677

Verschil
15
55
43
10
29
152

Er is een voordeel van € 152.000 behaald op het openbaar groen in 2021. Dit wordt deels veroorzaakt doordat
we vanwege capaciteitsproblemen onvoldoende opdrachten in de markt hebben gezet. Verder is in het najaar
niet gesnoeid, doordat de werknemers niet gecertificeerd waren om in de hoogwerkers te werken.
Deze verschillen zijn nader toegelicht binnen de verschilverklaring in programma 5.
OPENBARE VERLICHTING
Beleid
Voor de gemeente Zevenaar is het van belang alle beheerdata over de gemeentelijke kapitaalgoederen
(waaronder openbare verlichting) op orde te hebben. Deze beheerdata zijn essentieel om als sturingsmiddel
te gebruiken bij het nemen van (strategische) beslissingen over het beheren van de openbare ruimte.
Momenteel loopt er een project Basis in Beeld om de beheerdata (arealen, beheerkwaliteit en benodigde
middelen) te actualiseren.
Op basis van de geactualiseerd beheerdata wordt er eind 2021/begin 2022 een nieuw Integraal plan voor het
beheer van de Openbare Ruimte (IBOR) opgesteld inclusief consequenties die samenhangen met complexe
opgaven als bijvoorbeeld klimaatadaptatie. Tegelijkertijd worden de beheer- en onderhoudsplannen voor
openbare verlichting en verkeersregelinstallaties (VRI) voor de aankomende jaren uitgewerkt. In de
beheerplannen komt tot uitdrukking of we met de beschikbare budgetten openbare verlichting en VRI
kunnen onderhouden op het vastgestelde onderhoudsniveau.
Beleidskaders
 Beleidsplan openbare verlichting 2016 - 2025 Zevenaar
 Beleidsplan Openbare verlichting 2015 - 2023 Rijnwaarden
Kwaliteitsnormen
De kwaliteitsnormen zijn nu vastgelegd in het beleidsplan openbare verlichting 2016-2025 en vertaald in een
werkbestek. Vanaf het overgangsjaar 2018 zijn de bestaande kwaliteitsnormen van beide voormalige
gemeenten gehanteerd, in afwachting van nieuw beleid. In 2021 zijn we begonnen met het opstellen van
zowel een Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte als een beheerplannen voor de Openbare Verlichting en de
Verkeersregelinstallaties. Het nieuwe beleid (IBOR) leggen wij in 2022 aan u voor. Op basis van dit beleidsplan
werken wij de beheerplannen verder uit.
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Onderhoud
Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting is in 2020 Europees aanbesteed voor de periode 2021 2024 gezamenlijk met de gemeenten Duiven en Westervoort. Hiervoor is een raamcontract afgesloten waarin
deelopdrachten zijn uitgezet. Deze bestekken zullen in onderdelen te zijner tijd worden omgezet in
beeldkwaliteitsbestekken. Als uitvloeisel van genoemde aanbesteding hebben wij in 2021 grootschalige
verlichting vervangen in de wijken Lathum, Giesbeek en Angerlo.
Ontwikkelingen
Het beheer van de openbare verlichting draagt bij aan het realiseren van doelstellingen van het rijk op het
gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Behoudens de actuele aandacht voor duurzaamheid zijn er
geen nieuwe externe ontwikkelingen te benoemen.
Financiën
Onderdeel (bedragen x € 1.000)

2021
begroot

Elektriciteit
Leveringen diensten en goederen
Doorbelastingen
Dotatie voorziening
Overige lasten
Totaal

189
69
77
26
10
371

2021
realisatie
176
65
77
26
10
354

Verschil
13
4
0
0
0
17

Er is een voordeel behaald van € 17.000 op het product openbare verlichting. Deze wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door de lager uitvallende elektriciteitskosten.
RIOLERING EN WATER
Beleid
De werkzaamheden gerelateerd aan water en riolering die in 2021 zijn uitgevoerd zijn conform het
watertakenplan 2017-2021. Dit beleidsplan is een verbreding van het GRP 2012-2016 dat samen met andere
Liemerse gemeenten en het waterschap Rijn en IJssel is opgesteld. Dit beleidskader verwoordt de
gezamenlijke visie van de Liemers op zowel de afvalwaterketen als het stedelijk water. Zowel gemeenten als
waterschap ondersteunen hierbij de gekozen strategie, maar behouden hierbij ieder hun eigen wettelijke
taken en verantwoordelijkheden. Aanvullend op de bestaande beleidsstukken is door de vier organisaties in
dit Watertakenplan gekeken naar een gezamenlijke strategie ten aanzien van interacties binnen de
afvalwaterketen en het stedelijk water. Specifiek voor het gebied De Liemers vormt dit Watertakenplan op
onderstaande vier thema’s een verbijzondering van algemeen beleid. De thema’s zijn:
 Klaar voor de toekomst;
 Landelijke Bestuursakkoord Water;
 Invoering van de Omgevingswet;
 De burger centraal.
Het nieuwe watertakenplan de Liemers 2022-2026 zal naar verwachting medio 2022 worden vastgesteld door
de raden. Daarnaast vormt dit plan belangrijke input voor het op te stellen Integraal Beleidsplan Openbare
Ruimte. Ook deze wordt naar verwachting medio 2022 aan u voorgelegd.
Beleidskaders
 Watertakenplan De Liemers 2017-2021 (2016)
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Kwaliteitsnormen
De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater vermengd met
bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander water. De ontvangst en zuivering van het
door de gemeente ingezamelde (stedelijke) afvalwater is de taak van het waterschap. Daarnaast draagt het
waterschap zorg voor de waterhuishouding. Deze zorgplichten dienen in onderlinge samenwerking tussen de
Liemerse gemeenten en het waterschap goed te worden uitgevoerd. Informatie hierover is beschreven in het
rapport “Watertakenplan De Liemers 2017-2021”.
Onderhoud
Waterschap en gemeenten dragen zorg voor de instandhouding van de afvalwaterketen en het watersysteem
zodanig dat voorzieningen goed blijven functioneren en geen gevaar optreden voor de volksgezondheid, het
milieu of voor de leefomgeving. Jaarlijks zijn hiervoor activiteiten gepland zoals het vervangen en renoveren
van objecten, uitvoeren van onderzoek, planvorming en beleid en zorg dragen voor het beheer en onderhoud.
Deze werkzaamheden zijn meestal periodiek en/of cyclisch van aard.
Waterschap en gemeenten willen de komende jaren toegroeien naar een meer risicobewust beheer voor het
uitvoeren van de watertaken. Dit is onderdeel van de implementatie van assetmanagement om te komen tot
een meer doelmatiger waterbeheer.
In 2021 is de revitalisering van Angerlo met ontwerp en voorbereiding gestart waarin na project revitalisering
Giesbeek weer voor een integrale gebiedsaanpak is gekozen. Daarnaast zijn voorbereidingswerkzaamheden
(inventarisatie & ontwerp) gestart met revitaliseringsprojecten Lobith, Tolkamer en Zevenaar. Deze projecten
worden bekostigd uit de voorziening riolering, welke gebaseerd is op het watertakenplan. Daarnaast is er voor
deze projecten geld beschikbaar gesteld vanuit wegen.
Ontwikkelingen
Als gevolg van onder meer klimaatverandering hebben woningen die gebouwd zijn voor 1976 en op stroken
zijn gefundeerd, kans op verzakkingen.
Er is een comité opgericht binnen gemeente Zevenaar, in nauwe samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel
en gemeenten Duiven en Westervoort.
Doel hiervan is om te bekijken in hoeverre de overheden de gedupeerden bij kunnen staan.
Financiën
Onderdeel (bedragen x € 1.000)
Beheersystemen en IT
Doorbelastingen
Dotatie voorziening
Onderhoud en reparaties
Onderzoeken
Overige lasten
Totaal

2021 begroot 2021 realisatie
106
1.202
974
490
202
147
3.122

60
1.201
965
417
214
150
3.006

Verschil
46
1
9
73
-11
-3
115

In 2021 hebben we een positief resultaat behaald binnen riolering. Dit saldo is gestort in de reserve riool.
Het positieve saldo wordt met name veroorzaakt door een besparing op telefoon- en datacommunicatie. Dit
nemen we mee in de actualisatie van het Watertakenplan. Daarnaast is een voordeel behaald op het klein
onderhoud, doordat de status van de riool objecten van de voormalige gemeente Rijnwaarden niet compleet
zijn.
Deze verschillen zijn nader toegelicht in de verschilverklaring van programma 7.
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WEGEN EN BRUGGEN
Beleid
Vanwege de grote raakvlakken tussen riolering en onderhoud wegen worden projecten integraal aangepakt.
Voor de gemeente Zevenaar is het van belang alle beheerdata over de gemeentelijke kapitaalgoederen
(groen, wegen, riolering e.d.) op orde te hebben. Deze beheerdata zijn essentieel om als sturingsmiddel te
gebruiken bij het nemen van (strategische) beslissingen over het beheren van de openbare ruimte. Op basis
van de geactualiseerd beheerdata stellen wij in 2022 een nieuw Integraal beleidsplan voor het beheer van de
Openbare Ruimte (IBOR) op inclusief consequenties die samenhangen met complexe opgaven als
bijvoorbeeld klimaatadaptatie. In de beheerplannen werken wij het beleid verder uit in concrete
maatregelen. Dit gebeurt tegelijkertijd met de andere onderhoudsdisciplines.
Beleidskaders
 Wegenbeleidsplan Zevenaar
Kwaliteitsnormen
Openbare wegen en bruggen zijn een onderdeel van de openbare ruimte. Voor het beheer van de openbare
ruimte en daarmee voor de openbare wegen en bruggen is een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Het plan
heeft evenwel alleen betrekking op het verzorgingsniveau van de openbare ruimte. In het op te stellen IBOR
beleidsplan leggen wij ook het gewenste technische kwaliteitsniveau vast. Tevens geven wij inzicht in de
noodzakelijke omvang van de onderhoudsbudgetten. Daarbij houden we rekening met het vastgestelde
onderhoudsniveau, geplande renovaties en de areaalvergrotingen van de afgelopen en toekomstige jaren.
Keuzes hierin leggen wij in dit document aan u medio 2022 voor.
Onderhoud
Het klein onderhoud van de wegen en bruggen wordt in eigen beheer uitgevoerd. Ook is een deel van het
onderhoud uitbesteed aan derden. Voor de uitvoering van het onderhoud zijn bestekken gemaakt. Vanuit het
oogpunt van doelmatig onderhoud werken wij voor het onderhoud van asfalt sinds 2021 met een raambestek.
In april 2022 komt het raambestek straatwerk op de markt.
Ontwikkelingen
In plaats van een wegenbeleidsplan is het ons streven om in 2022 een Beleidsplan Integraal Beheer Openbare
ruimte op te stellen waarin de normen voor zowel het verzorgend (Beeldkwaliteit) als de technische kwaliteit
van alle onderdelen van de openbare ruimte (groen, wegen, water, openbare verlichting etc.) worden
vastgelegd. In dit plan geven wij inzicht in de benodigde middelen om de gewenste kwaliteit te kunnen
borgen. Aan de hand van dit plan kan de raad gerichte keuzes maken. Op basis van het IBOR beleidsplan
worden vervolgens sectoraal beheer plannen uitgewerkt.
Financiën
Onderdeel (bedragen x € 1.000)

2021 begroot

Doorbelastingen
Dotatie voorziening
Leveringen diensten en goederen
Overige lasten
Totaal

1.004
2.121
208
32
3.365

2021
realisatie
1.028
2.383
218
30
3.659

Verschil
-24
-262
-11
3
-294

Er is een nadeel behaald op wegen en bruggen van € 294.000. De oorzaak zit met name in de hogere dotatie
aan de voorziening. Dit wordt veroorzaakt door de bijdrages die nutsbedrijven leveren voor de verhardingen.
Deze ontvangsten doteren we aan de voorziening wegen, zodat we hier in de toekomst groot onderhoud aan
diezelfde verhardingen voor kunnen plegen.
Dit wordt nader toegelicht in de verschilverklaring van programma 2.
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Conclusie
In onderstaande tabel zijn de onderhoudskosten van de verschillende onderdelen binnen de kapitaalgoederen
opgenomen ten opzichte van de begroting 2021.
Gemeente Zevenaar
Soort kapitaalgoed (bedragen x € 1.000)

Gebouwen
Wegen en bruggen
Openbare verlichting
Groen
Riolering
Totaal lasten onderhoud kapitaalgoederen

Bedragen x €
1.000

Begroting Realisatie
2021 na
2021
wijziging
1.638
2.036
3.365
3.659
371
354
2.829
2.677
3.122
3.006
11.325
11.732

Verschil

-398
-294
17
152
115
-408

Op basis van de huidige meerjarenbegroting is een bedrag van € 11,3 miljoen benodigd voor het beheer en
onderhoud van de kapitaalgoederen binnen de gemeente Zevenaar. Met het vaststellen van het nieuwe
integrale beleidsplan zal dit bedrag in de komende jaren gaan wijzigen. Het nadeel in 2021 is met name
incidenteel van aard.
De beheerskosten van de kapitaalgoederen zijn inzichtelijk gemaakt in het project basis in beeld. In 2021
hebben we gewerkt aan een nieuw IBOR-plan. Op basis hiervan stellen we nieuwe beheersplannen op voor de
verschillende kapitaalgoederen binnen de openbare ruimte. Daarmee ligt er een basis van waaruit de
gemeente Zevenaar kan werken om de kapitaalgoederen kwalitatief op het gewenste niveau te brengen en te
houden. Het IBOR wordt medio 2022 aan u gepresenteerd.
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FINANCIERING
Inleiding

De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de Wet
financiering decentrale overheden (Wet fido) en de daarbij behorende ministeriële regelingen. In deze wet
staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt daarbij bijvoorbeeld tot uitdrukking
in voorschriften voor een verplichte financieringsparagraaf in de begroting en in de jaarrekening. De
risicobeheersing binnen de Wet fido richt zich op renterisico’s, kredietrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s.
Definitie van het begrip treasury:
Het besturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de
financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.
De doelstelling van de treasuryfunctie is dat deze uitsluitend de lokale publieke taak dient. De gemeente
Zevenaar hanteert daarom als uitgangspunt dat er defensief en risicomijdend op de geld- en kapitaalmarkt
opgetreden wordt. Binnen de financiële functie van de gemeente is het van belang het onderscheid te
herkennen tussen de treasury- en de controlfunctie. Treasury zorgt voor de beschikbaarheid van
geldmiddelen. De controlfunctie is juist belast met het toezicht en de bewaking van de aanwending ervan.
Vanuit deze rollen is de focus bij treasury gericht op feitelijke in- en uitgaande kasstromen en die van de
controlfunctie op de baten en lasten. In deze paragraaf staan voornamelijk de feitelijke kas- en
financieringsstromen centraal.
Beleid
Het beleid van de gemeente Zevenaar is gericht op:
 Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
 Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële
risico’s zoals renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s;
 Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de
geldstromen en financiële posities;
 Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido respectievelijk de
limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.

Beleidskaders
Financiële verordening Gemeente Zevenaar (GW art. 212)
Treasurystatuut van de Gemeente Zevenaar 2018
GEMEENTEFINANCIERING
Financieringsbehoefte
De financieringspositie wordt bepaald door het saldo van de boekwaarden van vaste activa en
grondexploitaties ten opzichte van het totaal aan beschikbare financieringsmiddelen. Per ultimo dienstjaar
heeft de gemeente Zevenaar een financieringstekort. Voor dit tekort zijn geldleningen aangetrokken.
In onderstaand overzicht is het verloop van de afgesloten langlopende geldleningen op de balansdatum
weergegeven.
Bedragen x € 1.000
Jaar
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Stand 31-12

Rentebedrag

Rente %

2020

120.300

2.394

2,0%

2021

113.779

2.235

1,9%

2022

99.769

2.043

2,0%

2023

88.398

1.790

2,0%

Het gemiddelde rentepercentage is gebaseerd op de te betalen rente van de gesloten
geldleningovereenkomsten gedeeld door het schuldrestant aan het einde van het jaar. Doordat 75% van de
huidige leningen voor een langere looptijd zijn afgesloten, fluctueert het gemiddelde rentepercentage de
komende jaren nauwelijks. De afgesloten leningen die voor een kortere looptijd zijn afgesloten (zogenaamde
fixe leningen, welke aan het einde van de looptijd in één keer worden afgelost) hebben een zeer laag tot zelfs
negatief rentepercentage en brengen daarmee het gemiddelde rentepercentage naar beneden. Het vrijvallen
van deze leningen en het eventueel afsluiten van nieuwe leningen kunnen bij een hogere marktrente het
gemiddelde rentepercentage laten stijgen. Gezien de huidige renteontwikkelingen (zie verderop in deze
paragraaf) en bovengenoemde situatie verwachten wij dat het risico van stijgende rentelasten komende jaren
beperkt van invloed zal zijn op de begroting.
RISICOBEHEER
Risicobeheer
Risicobeheer is een van de centrale doelstellingen van de Wet fido. Hierbij worden de volgende risico’s
onderscheiden:
 renterisico’s;
 kredietrisico’s;
 risico’s bij het liquiditeitsbeheer en debiteurenrisico’s.
In het financieringsstatuut is aangegeven dat voor het uitzetten van middelen alleen gebruik wordt gemaakt
van financiële instellingen met minimaal een AA - rating, d.w.z. zeer kredietwaardige partijen. Uitlenen van
gelden aan bedrijven en beleggen in aandelen is niet toegestaan gelet op de risico’s die daaraan verbonden
zijn.
Bij het verstrekken van leningen voor de publieke taak worden zoveel mogelijk zekerheden of garanties geëist.
RENTE EN RENTERISICO'S
De belangrijkste risico’s voor de gemeente die samenhangen met de uitvoering van de treasuryfunctie
bestaan uit renterisico's. Deze worden getoetst aan twee normen. Dit zijn:
1.
2.

De kasgeldlimiet. Deze geeft het maximale bedrag aan dat een gemeente aan vlottende
financieringsmiddelen (looptijd korter dan één jaar) mag opnemen;
De renterisiconorm. Hiermee wordt het renterisico op de vaste schuld (looptijd vanaf één jaar) in beeld
gebracht.

De ontwikkelingen van deze renten worden hieronder nader toegelicht.
1) De kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet stelt een bovengrens aan de toegestane omvang van de kortlopende schuld (looptijd korter
dan 1 jaar). Reden hiervoor is dat een korte schuldpositie een potentieel renterisico met zich mee brengt,
omdat rentestijgingen direct doorwerken in de rentelasten. Het is dan ook van belang dat de grote potentiële
beweeglijkheid van de rentelasten op korte financiering gedurende het begrotingsjaar beheerst wordt. Voor
structurele liquiditeitstekorten is financiering met geldleningen met een looptijd langer dan 1 jaar de
aangewezen oplossing.
De hoogte van de kasgeldlimiet is afhankelijk van de omvang van de lopende uitgaven.
De kasgeldlimiet voor de gemeente Zevenaar voor 2021 is berekend op 12,5 miljoen en is gelijk aan 8,5% van
de begrotingsomvang van 147,1 miljoen (inclusief de begrotingstotalen van de Gemeenschappelijke
Regelingen de RDL (Reinigingsdienst De Liemers) en het SALD (Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg).
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Overzicht kasgeldlimiet in 2021 (x€ 1.000)

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

Berekend kasgeldlimiet 2021

12.500

12.500

12.500

12.500

Omvang netto-vlottende schuld

-27.627

-18.089

-14.910

1.964

40.127

30.589

27.410

10.536

0

0

0

0

Ruimte binnen kasgeldlimiet
Overschrijding van de kasgeldlimiet

In 2021 is de kasgeldlimiet niet overschreden.
Als drie kwartalen achtereen de kasgeldlimiet zou worden overschreden, moet volgens artikel 4 van de Wet
Fido (Wet financiering decentrale overheden) de provincie als toezichthouder hiervan op de hoogte worden
gebracht. Daarnaast moet de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter
goedkeuring aan de toezichthouder voorgelegd worden.
Gelet op het tarief voor kort geld op dit moment, waarbij we voor het aantrekken van een kasgeldlening rente
ontvangen, maken we gebruik van de ruimte die de wet Fido ons geeft. Dit Treasurybeleid betekent naast een
besparing ook een renteopbrengst. Uiteraard blijven we de kapitaalmarkt nauwlettend volgen zodat bij een
stijgende rente op de kapitaalmarkt overgegaan kan worden tot het consolideren (omzetten van een
kortlopende schuld in een langlopende schuld).
Renterisico kort geld
De rentelasten van kort geld (kasgeldlimiet) hangen samen met de ontwikkeling van de Euribor. In
onderstaande grafiek is het verloop van de Euribor in de afgelopen jaren weergegeven.

Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt bevond het kortlopende renteniveau (referentierente: 3-maands Euribor)
zich het afgelopen jaar wederom onder de 0%. Ofwel: een negatieve rente. Dit korte renteniveau staat
hoofdzakelijk onder invloed van het monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Dit beleid draagt er
aan bij dat de geldmarkttarieven nu nog negatief zijn. De gemeente Zevenaar profiteert van deze situatie bij
het opnemen van dag- en kasgeldleningen. Door de negatieve rente krijgt de gemeente namelijk geld toe als
zij kortlopend leent.
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Renterisico lang geld
De gemeente Zevenaar gaat uit van totaalfinanciering. Op basis van de behoefte wordt lang geld
aangetrokken. Het geld wordt met name aangewend om activa te financieren. In de gemeente Zevenaar
worden activa lineair afgeschreven en hier wordt met het langlopende geld bij aangesloten.
Rentelasten van langlopend geld zijn gebaseerd op een lening bij de BNG met een looptijd van 20 jaar, waarbij
de rente tussentijds niet wordt aangepast. In onderstaande grafiek staat het verloop van de rente in de
afgelopen jaren opgenomen (stand 29 maart 2022).

De lange rente heeft in 2021 een stijgende trend laten zien.
In 2021 domineerde het coronavirus de wereld nog steeds. In het voorjaar van 2021 werden de maatregelen
tegen de verspreiding van het virus geleidelijk versoepeld. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd en de
bestedingen van consumenten nemen toe. Ook in de rest van de wereld trad herstel op, waardoor ook de
internationale handel verder aantrok. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid ook in 2021 met
steunpakketten geprobeerd de economie te ondersteunen. De economische groei kwam in Nederland in 2021
uit op 4,8%, waar deze in 2020 nog kromp met 3,8%. Het economische herstel uit de coronarecessie ging
gepaard met een aanzienlijk hogere inflatie.
De Europese Centrale Bank (ECB) houdt als streefwaarde voor de inflatie 2% aan. Op dit moment is de inflatie
in de Eurozone gestegen van 1,3% (maart 2021) naar 5,8% (februari 2022). De stijging komt vooral door de
hogere energieprijzen. Maar ook de inflatie zonder voedsel- en energieprijzen loopt sterk op. De zogenaamde
kerninflatie, die februari 2021 nog 1,1% bedroeg, stond in januari 2022 op 2,7%. Als de inflatie te hard oploopt,
moet de ECB ingrijpen en het monetair beleid verkrappen, wat zal leiden tot verder stijgende rentes.
De oorlog in Oekraïne zet een rem op economische groei, met name in Europa. Dit effect zorgt in principe
voor een neerwaartse druk op de rentes. Dit lijkt echter overstemd te worden door het effect op de
energieprijzen. Zowel olie- als gasprijzen schoten in de afgelopen periode omhoog. Rusland is een belangrijke
exporteur van deze energiebronnen en alternatieven zijn op korte termijn niet eenvoudig voor handen. Dit
draagt bij aan een hogere inflatie, wat weer leidt tot een opwaartse druk op de rente.
In lijn met bovenstaande wordt rekening gehouden met een verdere beperkte stijging van de rente in 2022.
2. Renterisiconorm
Bij de renterisiconorm gaat het om het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente voor
de rentelasten. Aanpassing van de rentepercentages doet zich voor bij herfinanciering en renteherziening.
Herfinanciering houdt in, dat een vervangende geldlening wordt aangetrokken om aan de
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aflossingsverplichtingen van bestaande geldleningen te kunnen voldoen. Bij renteherziening gaat het om het
aanpassen van het rentepercentage door de geldgever tijdens de looptijd van de geldlening.
Uit onderstaande tabel blijkt dat de renterisiconorm in 2021 niet is overschreden.
Berekening renterisico-norm (x € 1.000)
Begroting Werkelijk
2021
2021
1.

Renteherzieningen

0

0

2.

Netto renteherziening op vaste schuld

0

0

3a.

Nieuw aangetrokken vaste schuld

10.000

0

3b.

Nieuw verstrekte leningen

0

3.816

4.

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld

10.000

-3.816

5.

Betaalde aflossing

6.521

6.521

6.

Herfinanciering

6.521

6.521

7.

Renterisico op vaste schuld

3.479

-10.337

8.

Totaal begroting/jaarstukken

146.795

137.546

9.

Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage

20%

20%

10.

Renterisiconorm (8 x 9)

29.319

27.502

7.

Renterisico op vaste schuld

3.479

-10.337

11.

Ruimte onder risico-norm (10-7)

25.840

37.839

KREDIETRISICO'S
De gemeente loopt kredietrisico op door de gemeente verstrekte gelden. Het risico doet zich voor bij het op
beleidsmatige gronden verstrekken van leningen (publieke taak). Het risico bestaat dat leningen niet, niet
volledig en/of niet tijdig worden terugbetaald (rentekosten).
Onderstaand volgt een overzicht van de uitgezette gelden per type instelling.
Risicogroep

Leningen aan stichtingen en sportaccommodaties
Leningen aan deelnemingen (Alliander)
Hypothecaire leningen ambtenaren
Sociale kredieten aan inwoners via Kredietbank
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
gemeenten (SVN):
Leningen voor verzakte woningen
Startersleningen koophuizen
Duurzaamheidsleningen
Leningen voor toekomstbestendig wonen in Gelderland
Totaal
* Met (M) of zonder (Z) hypothecaire zekerheid

143

M/Z*

Z
Z
M
Z

M
M
M
M

Restant schuld
Bedrag
Percentage
(x € 1.000) van het totaal
(%)
272
2,7
2.723
27,2
4.503
44,9
105
1,1

95
1.127
506
692
10.023

0,9
11,2
5,1
6,9
100%

Leningen aan stichtingen sportaccommodaties
Het betreft leningen aan stichtingen, sportaccommodaties en woonwagenbewoners. De aflossing verloopt
zoals is overeengekomen. Het kredietrisico voor de gemeente wordt als gering geschat.
Deelnemingen (Alliander)
Bij raadsbesluit van 24 november 2021 is kennis genomen van het versterken van de kapitaal-structuur van
Alliander N.V. door het verstrekken van een reverse converteerbare hybride obligatielening. Gedurende de
looptijd van deze obligatielening zal de gemeente een vaste marktconforme rentevergoeding ontvangen. De
aandeelhouders is verzocht hieraan minimaal naar rato van hun aandelenbelang deel te nemen. De gemeente
Zevenaar is aandeelhouder van Alliander met een belang van 0,45% van de in totaal 136.794.964 aandelen. Op
termijn zal Alliander naar verwachting de lening converteren oftewel omzetten naar nieuw uit te geven
aandelen. Op 15 december 2021 is een obligatielening verstrekt van € 2.722.936. Het kredietrisico wordt als
gering geschat.
Hypothecaire leningen ambtenaren
Tot 1 januari 2009 zijn aan personeelsleden, onder een aantal voorwaarden, hypothecaire geldleningen
verstrekt. Met ingang van 2009 is het door de wijziging van de Wet FIDO niet meer mogelijk om hypothecaire
geldleningen te verstrekken aan personeelsleden. De verstrekte geldleningen tot 1 januari 2009 blijven
bestaan en worden afgelost zoals overeengekomen. Bij het beëindigen van het dienstverband dient tot
aflossing van de gehele lening te worden overgegaan. Het restant van de leningen zal door deze wijziging elk
jaar afnemen.
Gelet op de hypothecaire zekerheidstelling worden de risico’s als gering geschat.
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN)
In het kader van de Verordening Stimulering Verzakkingsherstel zijn leningen verstrekt aan eigenaren van
verzakte woning. Alle verstrekte leningen op grond van deze verordening zijn verstrekt onder hypothecaire
zekerheid. Hierdoor worden de risico’s als gering geschat.
Op grond van de Verordening Starterslening gemeente Zevenaar zijn voor de aankoop van een woning op
“Groot Holthuizen” via de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Gemeenten startersleningen verstrekt van
maximaal
€ 22.500. De helft van dit bedrag werd door het rijk verstrekt. Alle verstrekte leningen op grond van deze
verordening zijn verstrekt onder hypothecaire zekerheid. Hierdoor worden de risico’s als gering geschat.
In 2017 zijn voor het eerst duurzaamheidsleningen via het SVN verstrekt. De risico’s worden als gering geschat.
Ook zijn via het SVN leningen voor toekomstbestendig wonen in Gelderland verstrekt. De risico’s worden als
gering geschat.
RISICO'S LIQUIDITEITSBEHEER EN DEBITEUREN
De risico’s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en wijzigingen in het tempo van uitvoering van
voorgenomen investeringen, waardoor als gevolg daarvan de financieringskosten hoger kunnen uitvallen,
worden zoveel mogelijk beheerst.
Met betrekking tot het risico van debiteuren wordt opgemerkt, dat het beleid gericht is op het tijdig innen van
de vorderingen. Voor de inning van achterstallige vorderingen bestaat een vaste procedure.
SCHATKISTBANKIEREN
Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het
dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat
buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal
2021 van
€ 147.163.000 (indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen zoals in onze gemeente). Bij het
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berekenen van het genoemde totaal zijn de begrotingstotalen van de gemeenschappelijke regelingen, het
Streekarchivariaat en de Reinigingsdienst de Liemers (RDL) meegenomen. Dit is conform de regeling van het
schatkistbankieren, omdat deze administraties door onze gemeente worden gevoerd en de treasury ook door
de gemeente Zevenaar wordt beheerd.
Op 1 juli 2021 is deze regeling gewijzigd en is het percentage van 0,75 naar boven bijgesteld op 2. Daarnaast
heeft onze bank BNG (Bank voor Nederlandse Gemeenten) aangegeven vanaf 1 juli bij een positief saldo van
meer dan € 500.000 een negatieve creditrente in rente te brengen. Om te voorkomen dat onze gemeente bij
een positief saldo rente moet gaan betalen is het afroom-bedrag voor de schatkist naar beneden bijgesteld
naar € 400.000. Immers tussen het afroom-moment voor de schatkist zit een aantal uren. Als na dit moment
nog geld op ons bankrekeningnummer bij de BNG wordt ontvangen gaan we hierover alsnog creditrente
betalen. Over het afgeroomde bij 's Rijks schatkist uitstaande bedrag ontvangen en betalen we geen rente.
In het besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn regels opgenomen over het rapporteren over (het
gebruik van) het drempelbedrag. In onderstaande toelichting wordt voldaan aan deze rapportage-eis in de
jaarrekening.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) Gemeente Zevenaar
Verslagjaar

2021

1e half jaar
(1)

Drempelbedrag

2e half jaar

1.104

2.943

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
Rijks schatkist aangehouden middelen

602

509

313

272

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

502

595

2.630

2.671

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

Verslagjaar

2021

(1) Berekening drempelbedrag
1e half jaar
(4a)
(4b)
(4c)

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

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

2e half jaar

147.163

147.163

147.163

147.163

-

-

1.104

2.943

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a)
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Som van de per dag buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
(negatieve bedragen tellen als nihil)

54.156

46.336

28.790

25.050

RENTETOEREKENING
Beleid rentetoerekening
In de begroting en deze jaarrekening zijn zowel de stellige uitspraken als de aanbevelingen uit de notitie rente
(juli 2017) verwerkt. De belangrijkste onderdelen betreffen:
 Treasury activiteiten worden via het taakveld treasury verwerkt in de begroting;
 Er wordt geen rente over het eigen vermogen verwerkt in de begroting;
 De omslagrente wordt berekend door de aan de taakvelden toe te rekenen rente (in euro’s) te delen
door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd.
De verwerking van de rente is in onderstaand schema inzichtelijk gemaakt.
Bedragen x € 1.000
Renteschema

Begroting Begroting Werkelijk
na
wijziging

a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering

2.388

2.202

2.222

121

75

71

2.267

2.127

2.151

-/-

860

604

604

-/-

1.315

1.216

1.128

-/-

2.175

1.820

1.732

d. Saldo door te rekenen rente

92

307

419

d1 Rente over eigen vermogen

-

-

-

d2 Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

-

-

-

92

307

419

92

308

421

0,07%

0,27%

0,37%

0

1

2

b. Externe rentebaten

-/-

Totaal door te rekenen externe rente
c. rente die aan de grondexploitatie moet worden berekend
rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet
worden toegerekend

De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te
rekenen rente
e. De werkelijke aan taakvelden (programma's inclusief overzicht
-/Overhead) toegerekende rente (renteomslag)
Berekende omslagpercentage volgens Treasurybeleid over boekwaarde
1-1
f. Renteresultaat op het taakveld treasury

Voor toerekening van rente aan de grondexploitatie worden de voorschriften opgenomen in de notitie
grondexploitaties 2016 gehanteerd.
Op basis hiervan moet de voorziening contant worden gemaakt tegen 2%.
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Toelichting
a) Werkelijk verschuldigde rente voor de aangetrokken vaste geldleningen en berekende rente over het
financieringstekort.
c)

Over de boekwaarde op 1 januari 2021 van de Bouwgrond in exploitatie (BIE) mag alleen het gewogen
gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente naar verhouding
vreemd vermogen/totaal vermogen. Dit percentage is basis van de werkelijke balansbedragen 2020
berekend op 1,35.

c)

Rente projectfinanciering: Dit betreft investeringen uit het verleden waarvoor vaste rentepercentages
gelden.

d1) en d2) Op aanbeveling van de Commissie BBV en door de harmonisatie is besloten geen rente over het
eigen vermogen (bespaarde rente) meer te berekenen.
f)
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Het renteresultaat van € 113.000 (ten opzichte van de raming na wijziging) is alsnog omgeslagen over de
boekwaarde per 1 januari 2021. De afwijking van het werkelijke bedrag ten opzichte van de raming na
wijziging is groter dan 25% en dient dan volgens de BBV gecorrigeerd te worden.

BEDRIJFSVOERING
PERSONEEL & ORGANISATIE
Personeel
Ook in 2021 hebben de Covid maatregelen effect gehad op het personeel en het personeelsbeleid.
Medewerkers werkten zoveel mogelijk thuis en het beleid richt zich op de veiligheid, gezondheid en welzijn
van onze medewerkers thuis en op de werkplek.
Medewerkers zijn gefaciliteerd om thuis te werken en nieuwe werkwijzen zijn geïmplementeerd.
Ziekteverzuim
In 2021 is het ziekteverzuim gestegen van 4,48% (2020) naar 4,61% in 2021. Het is aannemelijk dat deze
stijging ook te maken heeft met covid-19.
Werkelijk
2019
6,07

%Ziekteverzuim

Werkelijk
2020
4,48

Begroot
2021
5,40

Werkelijk
2021
4,61

Organisatie
De inrichting en ontwikkeling van onze organisatie en bedrijfsvoering zijn gericht op het realiseren van de
visie van de gemeente Zevenaar binnen de rolopvatting van een verbindende overheid
De gemeente hecht veel waarde aan het integer handelen. Het was de intentie om in 2021 het
integriteitsbeleid te herzien en te implementeren. Door de werkzaamheden vanwege de Covid- maatregelen
heeft dit vertraging opgelopen. We verwachten dit in 2022 af te ronden.
Onderstaand overzicht geeft de vastgestelde formatie per afdeling aan per 31-12-2021.
Afdeling

Totaal
formatie

Directeur/S&B/P&P

8,39

Griffie

2,67

Maatschappelijke Ontwikkeling

22,24

Maatschappelijke Dienstverlening

46,39

Publiekszaken

20,33

Openbare Werken

68,80

Beheer Openbare Ruimte

27,70

Ruimtelijke Ontwikkeling

23,82

Vergunning, toezicht en handhaving

27,45

Bedrijfsvoering

30,04

Financiën

18,15

Informatiebeheer

31,31

Totaal
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327,29

INFORMATIEVOORZIENING EN AUTOMATISERING
Informatievoorziening
In 2020 is de I-visie en I-strategie vastgesteld. Hierin staan de kaders waarbinnen de doorontwikkeling van de
informatievoorziening de komende jaren tot stand komt. De doorontwikkeling van de gegevenshuishouding
en informatievoorziening moet leiden tot extra kwaliteitsimpulsen voor de gemeentelijke dienstverlening.
Daarom omarmen we landelijke ontwikkelingen als samen organiseren en Common Ground. De eerste
resultaten hiervan zullen we in 2022 gaan zien. Er is een volgende stap gezet in het verder flexibiliseren van de
werplekken van de gebruikers. Door de aanhoudende behoefte om flexibel te kunnen werken was dit een
logische keuze. De komende jaren investeren we verder in de doorontwikkeling van de digitale werkplek.
Datagedreven sturen
In 2021 is op diverse terreinen, onder meer sociaal domein, belastingen en dienstverlening, gewerkt aan datainzicht. Het analyseren en duiden van deze gegevens zorgt voor een objectief inzicht en helpt bij het proactief
sturen op (financiële) ontwikkelingen. Daarnaast zijn de rollen in het datagedreven proces in beeld en is de
techniek ingericht. Tenslotte zijn voorbereidingen getroffen voor het verder op orde brengen van de
informatievoorziening en het verrijken van bestaande processen met data-inzichten. Deze data-inzichten zijn
onderdeel van besturings- en ontwikkelprocessen.
Digitaal archiefbeheer
De eerste fase om te komen tot invoering van een e-depot is afgerond. Het e-depot van het Erfgoedcentrum
Achterhoek De Liemers is het geselecteerde e-depot waarop de deelnemende gemeenten in het
Streekarchivariaat zullen aansluiten. Om aansluiting te realiseren vindt extern onderzoek plaats naar de
stappen die genomen moeten worden om aansluiting op het e-depot van het Erfgoedcentrum Achterhoek De
Liemers mogelijk te maken.

INFORMATIEBEVEILIGING EN PRIVACY
Informatiebeveiliging en Privacy
Als gemeente zijn we schatbewaarder van een breed scala van data, zowel van inwoners als van ondernemers
en andere organisaties. Door het gebruik van deze data kunnen wij onze dienstverlening steeds verder
verbeteren en optimaliseren. We leveren een bijdrage aan het realiseren van het raadsprogramma, het
coalitie akkoord en de missie en visie van onze gemeente.
Gemeenten moeten zich elk jaar verantwoorden over de kwaliteit van de informatieveiligheid van diverse
informatiesystemen. Dit moet verplicht met de audit systematiek Eenduidige Normatiek Single Information
Audit (ENSIA). ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over
informatieveiligheid gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid ( BIO ). Dit gebeurt door
middel van een zelfevaluatie op de normen van de BIO aangevuld met zelfevaluaties op de Basisregistraties
en een audit op de normen van het gebruik van DigiD en Suwinet.
RID
De kwaliteit van de informatieveiligheid en de diverse informatiesystemen worden geborgd in de
samenwerking met de RID-ICT. Voor een groot deel worden de general en applicationcontrols ingericht en
onderhouden door de RID. Bij de RID zit een belangrijke waarborg voor de betrouwbaarheid van de systemen.
De kwaliteit van de RID en de afspraken met de RID zijn daarmee van fundamenteel belang. Vanwege dit
belang heeft de accountant ook verschillende adviezen opgenomen in zijn rapporten over de relatie tussen de
RID en de gemeente.
Baseline Informatiebeveiliging Overheid
Uit de zelfevaluatie op de BIO blijkt dat veel maatregelen al (gedeeltelijke) geïmplementeerd zijn. Wel zien we
dat de uitvoer van een aantal maatregelen even als vorig jaar nog niet gerealiseerd is door structurele
capaciteitsproblemen voornamelijk bij de RID. Ook uit de evaluatie van een aantal (landelijke)
beveiligingsincidenten is gebleken hoe belangrijk het is processen en maatregelen op orde te hebben om de
risico's beheersbaar te maken. De belangrijkste aanbevelingen voor het komende jaar liggen op het gebied
van het op orde brengen van de basis processen binnen de IT omgeving, zoals bijvoorbeeld
patchmanagement en configuratiemanagement. Evenals het verbeteren van (toegang)controles en
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autorisatiebeheer binnen applicaties en de doorontwikkeling van informatiebeveiliging met de Microsoft 365.
DigiD en Suwinet
In april 2022 is door het College van B&W een collegeverklaring DigiD en Suwinet afgegeven over de ENSIA
verantwoording 2021. Met de ENSIA-collegeverklaring geeft het college aan in hoeverre de
beheersingsmaatregelen voldoen aan de normen die gelden voor Suwinet en DigiD. Uit de zelfevaluatie blijkt
dat de gemeente aan alle normen voor Suwinet en DigiD voldoet. De bevindingen uit de collegeverklaring zijn
in het 1e kwartaal van 2021 nog apart getoetst door een IT-auditor en deze heeft de juistheid van de
collegeverklaring bekrachtigd.
Zelfevaluaties Basisregistraties
Over de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en
de Basisregistratie Ondergrond (BRO), Basisregistratie Personen (BRP) en de Paspoortuitvoeringsregeling
(PUN) en voor de Waardering Onroerende zaken (WOZ) moet de gemeente verantwoording afleggen door
middel van een verantwoordingsrapportage. De verantwoordingsrapportages geven een oordeel over de
borging van het proces en de tijdigheid, de volledigheid en de juistheid van de basisregistraties van de BAG,
BGT, BRO en WOZ en de normen die behoren bij de BRP en PUN. De rapportages laten zien dat de gemeente
Zevenaar voor de meeste basisregistraties aan haar verplichtingen voldoet, voor de WOZ zijn wel een aantal
verbeteracties opgesteld. Acties voortvloeiend uit deze rapportage worden in 2022 verder uitgezet.
Incidenten en datalekken
In 2022 zijn 13 datalekken geregistreerd waarvan 4 datalekken ook gemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Geen van deze lekken was de oorzaak van een IT-incident, in alle gevallen was er sprake
van menselijk handelen. Afgelopen jaar zijn er (landelijk) een aantal beveiligingsincidenten geweest, deze zijn
tijdig gesignaleerd en hebben niet geleid tot ongeoorloofd verlies van beschikbaarheid, integriteit en
betrouwbaarheid van de gegevens. Zowel de landelijke als eigen incidenten worden geëvalueerd en
aandacht- en verbeterpunten worden doorgevoerd in de processen. De belangrijkste adviespunten liggen hier
ook op het gebied van inzicht in en up-to-date houden van de soft- en hardware ( patchmanagement en
configuratiemanagement )
Privacybescherming
Privacy is een doorlopend proces dat zich steeds beter verankerd binnen de organisatie, maar ook complex is,
gezien de diversiteit van taken binnen de gemeente. Het bewustzijn over het verwerken van
persoonsgegevens neemt toe maar levert ook weer nieuwe vraagstukken op. We zien dat privacy
maatregelen op onderdelen niet voldoende ingebed zijn binnen de processen van de gemeente en dit vraagt
de komende jaren ook nog blijvend aandacht. Ook op het gebied van informatiebeheer, opslag en
beschikbaarheid tot privacygevoelige informatie staan verbeteracties gepland. Essentieel hierin blijft gerichte
aandacht voor het juiste gedrag en de bewuste omgang met informatie. Tot slot zien we een duidelijke
ontwikkeling in de samenwerking bij de implementatie van nieuwe processen en wetgeving met de VNG.
Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de kennis en ervaring en is privacy ook een standaard
onderdeel van het implementatietraject.
In 2021 hebben diverse burgers gebruik gemaakt van het recht op inzage, verwijdering of informatie over de
verwerking van persoonsgegevens bij de gemeente Zevenaar. Het hebben van een goede
informatievoorziening en dossiervorming is dan van belang om aan de privacywetgeving te kunnen voldoen.
Op deze onderdelen zijn nog een aantal verbeterslagen te maken.
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PLANNING & CONTROL
In de planning & control cyclus starten wij met een kadernota, als voorbereiding op de begroting. In
tegenstelling tot 2020 was 2021 kijkend naar de verschillende documenten een regulier jaar. We hebben u
door middel van twee voortgangsrapportages geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering, zowel op
beleidsmatig als financieel gebied. In de beide voortgangsrapportages hebben wij de
bezuinigingsmaatregelen gemonitord. Als afsluiting verantwoorden wij het uitvoeringsjaar in de jaarstukken.
De nu voorliggende jaarstukken 2021 zijn tevens de laatste van de collegeperiode 2018-2022. De documenten
van de planning & control-cyclus blijven in ontwikkeling. Dit geldt voor zowel de inhoud als de vorm. Alle
documenten worden digitaal beschikbaar gesteld via een portal.
Rechtmatigheid
Net voor de zomer 2021 heeft het kabinet besloten de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording
met minimaal 1 jaar uit te stellen. In 2021 zijn wel stappen gezet ter voorbereiding op de
rechtmatigheidsverantwoording. De controlfunctie is versterkt en de controleapplicatie is ingericht. De eerste
resultaten hebben we besproken met de accountant. De accountant heeft zijn bevindingen opgenomen in zijn
rapporten.
Vanaf het verslagjaar 2022 worden gemeenten waarschijnlijk wel verantwoordelijk voor het afgeven van een
rechtmatigheidsverantwoording. De hoofdlijn van de wijziging is dat het college in de jaarrekening
verantwoording aflegt of zij rechtmatig heeft gehandeld. Daarnaast zal er in de paragraaf bedrijfsvoering een
toelichting moeten worden opgenomen over de rechtmatigheidsverantwoording. Deze moet inzicht geven in
de kwaliteit en beheersing van processen die tot de verantwoording hebben geleid. Fouten of
onduidelijkheden kunnen hier verder worden toegelicht. De wijze van rapporteren in de paragraaf
bedrijfsvoering is onderdeel van de aanpassing van de verordeningen 212 en 213 die volgen als de nieuwe
wetgeving is vastgesteld. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt, op basis van de kadernota rechtmatigheid van
de commissie BBV en op basis van de afspraken met de gemeenteraad, aanvullende informatie opgenomen
over de individueel geconstateerde afwijkingen uit de rechtmatigheidsverantwoording. Tevens beschrijft het
college welke actie ondernomen wordt om verbetering te realiseren.
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COMMUNICATIE
Ontwikkelingen in de samenleving, media, organisatie en technologie, zorgen ervoor dat de buitenwereld
ons uitgangspunt moet zijn. In de steeds complexer wordende samenleving kunnen problemen alleen
worden opgelost door samenwerking met inwoners en partners waarbij wij uitgaan van de kracht van de
samenleving. Wij hebben participatie gefaciliteerd en de uitvoering, waar mogelijk en wenselijk, aan de
inwoner overgelaten. Om verbinding met en tevredenheid over de gemeente te krijgen, hebben we ingezet
op herkenbaarheid en een hogere kwaliteit van de communicatie.
Wat hebben we gedaan?
 Op basis van o.a. gebruikersinzichten en trends hebben we de sociale mediakanalen een impuls
gegeven. Ons bereik is hierdoor verder gegroeid en groeit nog steeds. De grootste groei zien we bij
Instagram en Facebook.
 Er is een social media canvas voor de gemeente opgesteld. Het canvas is een hulpmiddel bij het
maken van content (en keuzes) en is richtinggevend.
 We zijn meer gaan werken met beeldende communicatie zoals infographics en video's. Ook is hier
een leidraad voor ontwikkeld.
 We hebben een T-profiel geformuleerd, waardoor binnen team Communicatie meer specialisaties
zijn ontstaan.
 In de Zevenaar Post verschijnt de rubriek 'Nieuws in het kort'. Berichten die via de online kanalen
van de gemeente gedeeld zijn, komen terug in deze rubriek (indien nieuwswaardig voor de
doelgroep). Zo voorkomen we dat inwoners een informatieachterstand hebben/ervaren als ze ons
niet online volgen.
 Het is essentieel dat wij voor onze inwoners zorgen voor helder taalgebruik en begrijpelijke
communicatie. Vandaar dat het streven is om uiteindelijk B1-taalniveau in de gehele organisatie
door te voeren. Om daar te komen hebben we ook in 2021 een aantal schrijftrainingen op het
gebied van klantgerichte brieven en e-mails, heldere adviezen en schrijven voor de meldingen-app
Fixi aangeboden. I.v.m. Corona is dit deels stil komen te liggen, we gaan hier in 2022 weer mee
verder.
 Het is belangrijk dat de verschillende afdelingen op de hoogte zijn van wat er onder de inwoners
speelt en leeft. Daarom zijn we gestart met het tweewekelijks verspreiden van een vernieuwd
mediarapport. Hierin worden artikelen/onderwerpen weergegeven uit de lokale/regionale media.
Ook laten we zien wat we als organisatie naar buiten brengen. We hebben hierbij een nauwe
samenwerking met het KCC. Van hen krijgen we input over veelgestelde vragen/onderwerpen van
inwoners. Zo kunnen we samen met de afdelingen onze berichtgeving (proactief) afstemmen op
vragen/onderwerpen die bij inwoners leven.
 In 2021 zijn we gestart met de ontwikkeling van een nieuwe website die klantvriendelijker, visueel
aantrekkelijker en digitoegankelijk wordt.
 Bij (grote) projecten en diverse ontwikkelingen in de gemeente willen we samen met inwoners tot
een passende oplossing/invulling komen. We zetten daarom meer in op participatie. Om hier meer
lijn in aan te brengen, hebben we samen met stakeholders een leidraad voor participatie opgesteld.

INKOOP EN AANBESTEDING
Inkoop- en aanbestedingsprocedures worden uitgevoerd aan de hand van het Liemerse Inkoopbeleid. De
budgethouders zijn geattendeerd op de drie speerpunten van het inkoopbeleid: kansen voor regionale
ondernemers, social return on Investment en duurzaamheid/maatschappelijk verantwoord inkopen. Voor 23
aanbestedingen is er gebruik gemaakt van de aanbestedingsbegeleiding van RID de Liemers. Hiervan waren
12 Europese aanbestedingen. De overige waren meervoudig onderhandse aanbestedingen. Er is voor €
510.000 aan social return gerealiseerd met deze aanbestedingen.
Er volgen nog nadere stappen in de (verdere) professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk.
Kernwoorden hierbij zijn doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit. De processen rond inkoop zijn in de
steigers gezet en worden in 2022 verfijnd en organisatiebreed bij de budgethouders verankerd.
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JURIDISCHE ZAKEN
We hebben het afgelopen jaar een beperkt aantal onderdelen uit het projectplan ‘aan de slag met JKZ’
opgepakt. Hiermee verbeteren we structureel de juridische kwaliteit, juridische control en juridisch
risicobeheer.
We pakten in 2021 de volgende acties op:
 De jaarlijkse trainingen van onze huisadvocaten zijn door corona omgezet naar digitale
bijeenkomsten. In 2021 vonden 4 trainingsmomenten plaats.
 De brieven ten behoeve van de klachtbehandeling en bezwaarschriftenprocedure hebben we
herschreven in heldere taal en voorzien van een visualisatie.
 Er is een tijdelijk overzicht opgesteld om meer inzicht te krijgen in klachten, bezwaar- en
beroepsprocedures en Wob-verzoeken.
Hiermee is nog niet de volledige verbetering van de juridische kwaliteit van gemeentelijke diensten en
producten bewerkstelligd maar is al wel een goede eerste stap gezet. Door te veel druk op de capaciteit bij
juridische zaken hebben we niet alle onderdelen uit het projectplan kunnen oppakken. In 2022 zullen de
overige onderdelen uit het projectplan worden opgepakt. Dan hebben we ook extra formatie tot onze
beschikking. Ondertussen vindt ieder kwartaal het juridisch vakberaad plaats en worden ook dit jaar weer
diverse trainingen aangeboden. Hiermee wordt de inzet op het verhogen en uitwisselen van kennis over dit
onderwerp binnen de organisatie geborgd.
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VERBONDEN PARTIJEN
Inleiding

Gemeenten kennen in het Nederlands staatsbestel een omvangrijk en uiteenlopend takenpakket, dat door
overheveling van rijkstaken naar de gemeenten alleen nog maar groter wordt. Deze ontwikkeling past bij de
filosofie van de gemeente als eerste overheid. Waar mogelijk moeten taken worden neergelegd bij de
overheid die het dichtst bij de burger staat en vanuit dat oogpunt het beste de belangen van haar inwoners
kan behartigen.
Gemeenten kunnen voor de uitoefening van hun taken uit een aantal uitvoeringsvarianten kiezen. Ze kunnen
de taken zelf uitvoeren, of de taken op afstand zetten. Een taak kan op afstand worden gezet door via inkoop
of subsidie een andere partij te contracteren voor de uitvoering van een bepaalde taak. Een andere
mogelijkheid vormt het aangaan van een samenwerkingsverband met andere publiek- of privaatrechtelijke
partijen voor de uitvoering van een bepaalde taak. In alle gevallen blijft de gemeente verantwoordelijk voor
de inhoudelijke aansturing of opdrachtverlening en de controle daarop.

Omschrijving

Wij spreken van een verbonden partij als het gaat om een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie
waarin de gemeente een financieel en bestuurlijk belang heeft. Van een financieel belang is sprake als:
 een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is indien de verbonden partij
failliet gaat;
 de gemeente voor bedragen aansprakelijk kan worden gesteld indien de verbonden partij haar
verplichtingen niet nakomt.
Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van
vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Dit betekent concreet dat er sprake is van
een bestuurlijk belang als de wethouder, het raadslid of de ambtenaar van de gemeente namens de gemeente
in het bestuur van de partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Bij alleen een benoemingsrecht of
een voordrachtsrecht - de gemeente mag een bestuurder of commissaris in de organisatie benoemen of
voordragen - is er strikt genomen geen sprake van een verbonden partij.
In de gemeenschappelijke regeling heeft de gemeente zowel de rol van eigenaar als opdrachtgever.
OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN
Verbonden partij
(bedragen x € 1.000)
Bedrijfsvoeringsorganisatie
Doelgroepenvervoer Regio ArnhemNijmegen (DRAN)
Euregio Rijn-Waal
Groene Metropoolregio Arnhem
Nijmegen
Huisvesting voortgezet onderwijs in
de Liemers (GRHVOL)
MGR Sociaal domein CentraalGelderland
Omgevingsdienst Regio Arnhem
(ODRA)
Reinigingsdienst de Liemers (RDL)
Samenwerking De Liemers
Streekarchivariaat de Liemers en
Doesburg
Veiligheids- en Gezondheidsregio
Midden-Gelderland (VGGM)
154

Bijdrage
2021

Aandeel
gemeente

Eigen
vermogen
2021

Vreemd
vermogen
2021
13.003

Resultaat
2021

1.210

6

11
123

2
6

845

45

5.232

9

699

4.362

0

624

8

1.015

6.446

64

1.874
5.559
133

42
52
48

1.632
257
2

95

-32
168
-1

3.762

6

9.615

49.663

1.730

5.987

218
331

Alliander N.V.
Ataro B.V.
Bank Nederlandse Gemeenten
(BNG)
Leisurelands B.V.
Vitens N.V.
Totaal verbonden partijen

0

4.470.000

5.730.000

242.000

5.062.000 143.995.000

236.000

100
0
0
0
19.373

3
1

79.651
600.300

15.651
1.387.800

3.909
19.400

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN)
Omschrijving
Een gemeenschappelijke regeling, gebaseerd op een bedrijfsvoeringsorganisatie.
Juridische vorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Arnhem
Partijen
Gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen,
Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum,
Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen, Zevenaar en de provincie Gelderland.
Beleidskaders
-Verordening Leerlingenvervoer (gemeente Zevenaar 2018);
-Beleidsplan Sociaal Domein, inclusief Jeugdwet, Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo 2015)) en Participatiewet 2020-2023.
Openbaar belang en
doel
Bestuurlijk belang
Aandeel in %

Prestaties
Website

In het algemeen bestuur van de BVO DRAN wordt de gemeente Zevenaar
vertegenwoordigd door een collegelid.
6,20
Eind 2020 is de businesscase doelgroepenvervoer opgeleverd waarin ook maatregelen
genoemd worden voor het Leerlingenvervoer. In 2021 is voorzichtig begonnen met het
onderzoeken van haalbaarheid op de te nemen maatregelen. Corona bleef daarin een
beperkende factor. Er is vooral aandacht besteed aan het opnemen van
doelgroepenvervoer in de proces van de nieuwe beleidsregels. In mei 2022 worden
deze van kracht. Daardoor kan verder doorontwikkeling plaatsvinden.
De gevolgen van o.a. corona laten zich nu zien. Er is een tekort aan chauffeurs wat
maakt dat de oorspronkelijke afspraken niet volgens plan verlopen. Er zijn inmiddels
gesprekken gestart om deze kwesties te bespreken met onze maatschappelijke
partners. Hier is vanuit de BVO DRAN als landelijk aandacht voor. Gemeente Zevenaar
gaat invulling geven aan de laadinfra ten behoeve van de ZE-voertuigen. Hiertoe wordt
een visie gemaakt.
Geen bijzonderheden.
Website vervoersorganisatie
Bedragen x € 1.000

Financiële informatie
Bijdrage gemeente
Resultaat partij
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Toelichting
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Rekening
2020
1.715
3.951
13.001

Begroting
2021
1.429

Rekening
2021
1.210
5.987
13.003

Risico's

De inrichting van het doelgroepenvervoer is gebaseerd op een 'open einde'
systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer een gemeente meer
inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit
brengt een financieel risico met zich mee. Periodiek wordt er gerapporteerd over het
volume van het aantal ritten en worden de gevolgen van verwachte toenames van
ritten tijdig gecommuniceerd met de klant (gemeente). Buiten de post onvoorzien is er
geen weerstandscapaciteit aanwezig bij de BVO.

Programma

6. Sociaal domein

ENDVBEND

Euregio Rijn-Waal
Omschrijving

Juridische vorm
Vestigingsplaats
Partijen

Openbaar belang en
doel
Bestuurlijk belang
Aandeel in %

Prestaties

Website

De Euregio Rijn-Waal is een samenwerkingsverband van 30 Nederlandse en 20 Duitse
gemeenten en steden, de Kreise Kleve en Wesel, de Niederrheinische IHK en het
Landschaftsverband Rheinland.
Gemeenschappelijke regeling
Kleve
De Euregio Rijn-Waal is een samenwerkingsverband van 30 Nederlandse en 20 Duitse
gemeenten en steden, de Kreise Kleve en Wesel, de Niederrheinische IHK en het
Landschaftsverband Rheinland.

Zevenaar wordt vertegenwoordigd in de Euregioraad met een lid namens het college
en twee leden namens de gemeenteraad
2,20
Einde 2020 is de strategische visie “Strategische Agenda 2025+” door de Euregioraad
vastgesteld. Hierin zijn vier grensuitdagingen voor de komende jaren gedefinieerd en
uitgewerkt. Dit zijn “economie en klimaat”, “arbeidsmarkt en onderwijs”,
“leefbaarheid” en “Euregionale identiteit”. De ogen zijn verder gericht op het volgende
programma Interreg VI (2021-2027). Het is voor de gemeente Zevenaar, maar ook
voor de sub regio de Liemers en de Groene Metropoolregio, zaak met de toekomstige
ambities en doelstellingen (bijvoorbeeld in kader van nieuw coalitieakkoord en
collegeprogramma) goed in te haken op de mogelijkheden van deze Europese
subsidiefondsen.
In de grensstreek waren de gevolgen van verschillen in het corona beleid van
Nederland en Duitsland vaak rechtstreeks merkbaar. De Euregio heeft zich ervoor
ingespannen om grensoverschrijdend beter voorbereid te zijn en nauw samen te
werken om de grens open te houden. De derde Grenslandconferentie vond op 30
september 2021 in hybride vorm plaats in Enschede. Ook deze stond vooral in het
teken van de corona pandemie.
Website Euregio Rijn-Waal
Bedragen x € 1.000

Financiële informatie
Bijdrage gemeente
Resultaat partij
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Toelichting
Risico's
Programma
ENDVBEND
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Rekening
2020
11
112
1.763
3.614

Begroting
2021
11

Rekening
2021
11
218

Het risico is beperkt tot de gemeentelijke bijdrage.
0. Bestuur en ondersteuning

Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen
Omschrijving
De 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen willen de positie van de Regio
Arnhem-Nijmegen versterken en een kwalitatieve groei van de regio – met behoud van
de typische balans tussen levendige verstedelijking en ontspannen leefkwaliteit –
bewerkstelligen. Daartoe is in 2020 een nieuw samenwerkingsverband opgericht in de
vorm van de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen (GMR) als vervanger van het
Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen.
Juridische vorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Elst
Partijen
Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard,
Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden,
Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar
Openbaar belang en
doel

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is de opvolger van de regio ArnhemNijmegen en is op 1 januari 2021 van start gegaan. De regio staat voor de uitdaging
hoe om te gaan met groei van wonen, werken en mobiliteit, zodat wij een balans
kunnen vinden tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit.

Bestuurlijk belang

De colleges van de 18 deelnemende gemeenten
Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard,
Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden,
Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar kiezen een vertegenwoordiger in het
Algemeen bestuur, Het AB bestaat uit 18 leden, van iedere gemeente een collegelid.
Uit het Algemeen Bestuur wordt een dagelijks bestuur gevormd, bestaande uit 3 leden.
De burgemeester van Zevenaar maakt deel uit van het dagelijks bestuur.
5,60
Op 25 november 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de versterking van de
regionale samenwerking en is Zevenaar toegetreden tot de Groene Metropoolregio.
de regio Arnhem-Nijmegen is opgeheven.
In november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de regionale agenda 2022
van de Groene Metropoolregio. Zevenaar doet mee aan alle vijf opgaven: circulaire
regio, verbonden regio, productieve regio, ontspannen regio en groene groeiregio.

Aandeel in %

Prestaties

Website

In de Groene Metropoolregio is in 2021 een vervolg gegeven aan de doorlopende
projecten uit het vorige samenwerkingsverband, zoals de RES (regionale
energiestrategie) en de verstedelijkingsstrategie. Verder is in 2021 de regionale
agenda 2022 voorbereid.
Groenemetropoolregio.nl
Bedragen x € 1.000

Financiële informatie
Bijdrage gemeente
Resultaat partij
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Toelichting
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Rekening
2020
0

Begroting
2021
118

Rekening
2021
123
331

De basisbijdrage aan de GMR bedraagt met ingang van 2023 2,50 per inwoner
(inclusief bijdrage aan The Economic Board). In 2022 is de bijdrage 1,73 per inwoner
door een subsidie van de provincie.
De bijdrage voor de vijf opgaven bedraagt in 2022 4,23 per inwoner.
2021: 1,73 x 44.000 = € 76.120
2022: 1,73 x 44.000 = € 76.120 + 4,23 x 44.000 = € 187.000 SAMEN: € 263.000
2023/2024/2025: 2,50 x 44.000 = € 110.000 Opgaven nog onbekend

Risico's
Programma

De risico’s voor de gemeente zijn beperkt, omdat voor deze regionale samenwerking,
naast een algemene bijdrage van € 2,50 per inwoner de financiële verplichting voor de
regionale agenda voor een beperkte periode (van 1 of 2 jaren) wordt aangegaan.
0. Bestuur en ondersteuning

ENDVBEND

Huisvesting voortgezet onderwijs in de Liemers (GRHVOL)
Omschrijving
Samenwerkingsverband op het gebied van huisvesting voortgezet onderwijs in de
Liemers.
Juridische vorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Zevenaar
Partijen
Het betreft een samenwerking tussen de gemeenten Duiven, Montferland en
Zevenaar.
Beleidskaders
Openbaar belang en
doel

IHP 2020-2036
Op het gebied van huisvesting voortgezet onderwijs werken de gemeenten Duiven,
Montferland en Zevenaar samen in een Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting
Voortgezet Onderwijs Liemers. Door deze samenwerking kunnen er in alle drie de
gemeenten grote renovaties en nieuwbouw plaatsvinden, die de gemeenten
zelfstandig moeilijk kunnen realiseren.

Bestuurlijk belang

De gemeente Zevenaar benoemt een van de drie leden van het Algemeen Bestuur.

Aandeel in %

44,98
De GRHVOL heeft een haalbaarheidsonderzoek naar de huisvesting van het
voortgezet onderwijs uitgevoerd in combinatie met haalbaarheidsonderzoek naar
huisvesting van primair onderwijs.
Eind 2021 is door de Zevenaarse raad besloten tot het doen van aanvullend onderzoek
naar twee varianten uit het gecombineerde haalbaarheidsonderzoek.
De egalisatiereserve uit voorgaande jaren is uitgeput. Als gevolg hiervan verrekenen
we de kosten van de GRHVOL voortaan jaarlijks met de gemeenten Duiven en
Montferland.
Aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling zijn uitgesteld tot na de aangekondigde
wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
Haalbaarheidsonderzoek naar huisvesting van Voortgezet Onderwijs in de Liemers is
uitgevoerd in 2021.
Aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling is uitgesteld tot de in werking treding van
de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
geen

Prestaties

Website

Bedragen x € 1.000

Financiële informatie
Bijdrage gemeente
Resultaat partij
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Toelichting
Risico's
Programma
ENDVBEND
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Rekening
2020
860

Begroting
2021
845

Rekening
2021
845

De GRHVOL heeft geen rechtspersoonlijkheid en neemt geen eigen besluiten.
Financiële risico's zijn hierdoor nihil. De gemeentelijke bijdrage kan wel jaarlijks
verschillen, aangezien het aantal leerlingen wijzigt.
4. Onderwijs

MGR Sociaal domein Centraal-Gelderland
Omschrijving
De MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling) biedt een algemeen kader voor
samenwerking op het gebied van het sociaal domein binnen de regio Centraal
Gelderland en voorziet in samenwerkingsmodules. Zevenaar neemt deel aan de
modules: Inkoop, Werkgevers Service Punt (WSP), Regionaal Bureau Leerplicht
(Onderwijs), Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW) en Beheer.
Juridische vorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Arnhem
Partijen
11 regiogemeenten nemen deel aan de algemene regeling: Arnhem, Doesburg,
Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen,
Westervoort en Zevenaar. Het aantal deelnemende gemeenten per
samenwerkingsmodule verschilt.
Openbaar belang en
doel

Regionale samenwerking in het sociaal domein moet leiden tot kwalitatief goede en
efficiënte dienstverlening aan de inwoners van de 11 gemeenten. Daarbij is het lokale
beleid leidend. De MGR is van en voor de samenwerkende gemeenten.
De doelstelling van de MGR verschilt per module. Zo willen gemeenten samenwerken
binnen de inkoop van het sociaal domein:
 Samen sterker staan in de transformatie van het sociaal domein;
 Samenwerking moet leiden tot verhoging van de kwaliteit van zorg, efficiency in
de uitvoering van taken, lastendrukverlaging bij aanbieders door eenduidige
uitvoering en versnelling van de transformatie door bundeling van kennis en
inkoopkracht.
Samenwerking bij Onderwijszaken is gericht op:
 Op eenduidige wijze uitvoeren van de Leerplichtwet;
 Uitvoering geven aan de regionale RMC-taak (regionale meld- en
coördinatiefunctie) op het gebied van voortijdig schoolverlaten;
Vanuit de module Onderwijszaken wordt samengewerkt met scholen,
samenwerkingsverbanden passend onderwijs, sociale wijkteams, jeugdzorg en het
Openbaar Ministerie met als doel de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te
optimaliseren.
Samenwerking bij het WSP heeft als doel:
 Het vanuit één servicepunt samen met UWV benaderen van werkgevers en het
matchen zodat er werkplekken ontstaan voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, levert voor inwoners van gemeenten nieuwe kansen op om hun
inkomenspositie en leefomstandigheden te verbeteren.

Bestuurlijk belang
Aandeel in %

Deelname aan het algemeen bestuur en de verschillende bestuurscommissies.
9,40

Prestaties
Website

Website MGR
Bedragen x € 1.000

Financiële informatie
Bijdrage gemeente
Resultaat partij
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
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Rekening
2020
5.491
0
724
7.288

Begroting
2021
5.595

Rekening
2021
5.232
0
699
4.362

Toelichting

Risico's
Programma

De begrote bijdragen en de werkelijk bijdragen zijn in de jaarrekening 2021 aangepast
voor allen jaren. In de oorspronkelijke vermelde bedragen (in de begroting 2021-2024
en jaarrekening 2020) was geen rekening gehouden met de modules voor de WgSW en
Beheer.
6. Sociaal domein

ENDVBEND

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
Omschrijving
De Omgevingsdienst voert taken op het gebied van bouwen, milieu, handhaving en
toezicht voor de deelnemende gemeenten en Provincie uit. De ODRA is vanaf 1 april
2013 operationeel.
Juridische vorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Arnhem
Partijen
Gemeente Arnhem, Gemeente Doesburg, Gemeente Duiven, Gemeente Lingewaard,
Gemeente Overbetuwe, Gemeente Renkum, Gemeente Rheden, Gemeente
Rozendaal, Gemeente Westervoort, Gemeente Zevenaar en de Provincie Gelderland.
Beleidskaders
De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem ODRA is per 14
november 2012 in werking getreden. Per 1 april 2013 is vervolgens de
Omgevingsdienst van start gegaan.
Openbaar belang en Uitvoering van meerdere taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
doel
handhaving voor gemeenten uit de regio Arnhem. Ook is ODRA voor de deelnemende
gemeenten het aanspreekpunt voor milieuvraagstukken.
Bestuurlijk belang
Aandeel in %

Prestaties
Website

Deelname in het algemeen bestuur door een wethouder. Het dagelijks bestuur bestaat
uit vijf leden. Eén lid vertegenwoordigt de gemeenten Westervoort, Duiven en
Zevenaar.
7,80
De wet- en regelgeving is dynamisch. Het is van belang om tijdig in te spelen op
veranderingen voor onszelf maar ook voor de partners. Deze veranderingen kunnen
plaats vinden op gemeentelijk niveau (bijv. handhavingsbeleid of gemeentelijk VTHbeleid), provinciaal niveau (bijv. provinciaal geurbeleid), nationaal niveau (bijv.
Omgevingswet) of het Europese niveau (bijv. wijzigingen op het gebied van
luchtkwaliteit).
De ODRA heeft met de partners een initiële begroting opgesteld door extrapolatie van
de begroting en de realisatie van de voorafgaande begrotingsjaren.
Voor de begroting hanteert de ODRA de werkwijze door trendmatig te gaan begroten.
Dit houdt in dat er op productgroep/productniveau samen met de partners de trends
worden besproken en vertaald naar de werkprogramma’s. Voor sommige
productgroepen betekent dit een neerwaartse tendens. Voor andere producten een
positieve, afhankelijk van de economische en maatschappelijke ontwikkelingen.
Er is uitvoering gegeven aan de VTH-taken op het gebied van milieu overeenkomstig
het werkprogramma ODRA 2021. Bijna alle geplande werkzaamheden zijn in 2021
gerealiseerd. Er is 99 % van het vastgestelde werkprogramma uitgevoerd.
Website ODRA
Bedragen x € 1.000

Financiële informatie
Bijdrage gemeente
Resultaat partij
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
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Rekening
2020
628
170
932
4.839

Begroting
2021
632

Rekening
2021
624
64
1.015
6.446

Toelichting

De werkzaamheden van ODRA worden bekostigd op basis van outputfinanciering. Er
wordt gerapporteerd op basis van afgenomen diensten en op basis van geleverde
producten. De daadwerkelijke gemaakte kosten worden verrekend met de partners
van de ODRA.

Risico's

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare
weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. Deze is nog positief. De
impact van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging bouwen is nog niet in te
schatten.
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

Programma
ENDVBEND

Reinigingsdienst de Liemers (RDL)
Omschrijving
Reinigingsdienst De Liemers is een samenwerkingsverband van de gemeenten
Montferland en Zevenaar voor uitvoerende taken op het gebied van afval en reiniging.
Juridische vorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Zevenaar
Partijen
de gemeenten Montferland en Zevenaar maken deel uit van de GR
Beleidskaders
De vastgestelde GR is het kader op basis waarvan RDL functioneert.
Openbaar belang en RDL zorgt voor de uitvoering van een groot deel van de afvalinzameling en verwerking, een basistaak van de gemeente.
doel
Bestuurlijk belang
Het bestuurlijk belang is 50%, Zevenaar levert één van de twee bestuurders.
Aandeel in %
42,40
RDL is bezig met de bouw van een nieuw aanbiedstation op 7Poort als vervanging voor
de locatie aan de Didamseweg.
Prestaties
De hoeveelheid restafval is op de aanbiedstations gedaald van 40 kg naar 24 kg per
inwoner. Dit komt door betere scheidingsmogelijkheden (matrassen en luiers) en door
een hoger tarief voor restafval, waardoor bezoekers een prikkel hebben het afval beter
te scheiden. Het scheidingspercentage ligt op het aanbiedstation Zevenaar op 88%
(was 86%) en in Lobith onveranderd op 90%.
Website
Geen
Bedragen x € 1.000

Financiële informatie
Bijdrage gemeente
Resultaat partij
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Toelichting

Risico's
Programma
ENDVBEND
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Rekening
2020
2.236
153

Begroting
2021
1.862

Rekening
2021
1.874
-32

1.934
1.632
De bijdrage in 2021 is duidelijk lager dan in 2020, omdat de gemeentelijke bijdrage
voor de aanbiedstations fors gedaald zijn. Dat komt door afname van het afvalaanbod
(geen Corona-effect), betere verwerkings- en opbrengstprijzen en een hoger
poorttarief.
Fluctuerende verwerkings- en opbrengstprijzen vormen een risico voor de
jaarrekening. Deze kunnen namelijk afwijken van de begroting. Zowel in positieve als
negatieve zin.
7. Volksgezondheid en milieu

Samenwerking De Liemers
Omschrijving
Het uitvoeren van de ICT (RID), sociale dienst (RSD) en de inkoop voor de
deelnemende gemeenten: Duiven, Westervoort en Zevenaar.
Juridische vorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Duiven
Partijen
Gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar.
Beleidskaders
Inkoopbeleid 2021 (vernieuwd)
I-visie en I-strategie
Businesscase RSD
Openbaar belang en
doel
Bestuurlijk belang
Aandeel in %

Prestaties

Samenwerking De Liemers is een samenwerkingsverband van Liemerse gemeenten op
gebied van ICT, inkoop en werk en inkomen.
Het algemeen bestuur van de SDL de Liemers wordt gevormd door de colleges van
B&W van de deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de
burgemeesters van de deelnemende gemeenten.
52
Informatieveiligheid staat hoog op de agenda bij de RID; dit vergt de nodige
investeringen en capaciteit.
2021 is gebruikt om de basis op orde te krijgen; in 2022 en verder zal ook aandacht
moeten komen voor innovatie en doorontwikkeling.
RID:
De RID is tevreden wanneer de gemeenten ook tevreden zijn over de gezamenlijke
uitvoering van de I-Visie en I-Strategie.
Uitgangspunten van de I-visie: Digitaal waar zinvol, Toegankelijk, Integraal, Flexibel,
Betrouwbaar en Transparant
KPI's:
- minimaal 90% conformering aan de geldende Service Level Agreement (SLA) voor
ICT verstoringen.
- RID blijft onder het landelijk gemiddelde kostenniveau / ICT Benchmark voor
gemeenten
RSD:
- minimaal een 8 voor klanttevredenheid
- minimaal 80% duurzame plaatsing, langer dan zes maanden;
- 100% van de klanten worden actief begeleid.

Website

Website RSD De Liemers
Bedragen x € 1.000

Financiële informatie
Bijdrage gemeente
Resultaat partij
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Toelichting
Risico's

Programma
ENDVBEND
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Rekening
2020
5.584
66
203

Begroting
2021
5.590

Rekening
2021
5.559
168
257

De exploitatielasten incl. eventueel niet begrote kosten worden volledig door de drie
deelnemende gemeenten gedragen. Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld die via
twee tussenrapportages wordt gemonitord. Afwijkingen ten opzichte van de begroting
worden dan voorgelegd aan het bestuur en aan het bestuur van de deelnemende
gemeenten.
0. Bestuur en ondersteuning

Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg
Omschrijving
Regionale voorziening voor het beheren van de archiefbescheiden.
Juridische vorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Zevenaar
Partijen
Gemeenten Doesburg, Zevenaar, Duiven en Westervoort

Openbaar belang en
doel
Bestuurlijk belang
Aandeel in %

Prestaties
Website

Het Streekarchivariaat heeft als doel het beheren van de archiefbescheiden van de
deelnemende gemeenten conform de Archiefwet 1995.
Deelname Algemeen Bestuur.
48
Vanuit het bestuur is de wens uitgesproken om de aansluiting op het e-depot van het
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) te gaan realiseren. Aan een extern
adviesbureau is opdracht gegeven om een plan van aanpak op te stellen waarin de
stappen worden beschreven die (per deelnemende partij/gemeente) genomen moeten
worden om aansluiting op het e-depot mogelijk te maken.
Het bedrag dat de deelnemende gemeenten over 2021 moeten bijbetalen bedraagt in
totaal € 6.306.
Website Streekarchivariaat
Bedragen x € 1.000

Financiële informatie
Bijdrage gemeente
Resultaat partij
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Toelichting
Risico's

Programma

Rekening
2020
153
-1
2
74

Begroting
2021
134

Rekening
2021
133
-1
2
95

Eventuele tekorten worden verhaald op de deelnemende gemeenten. De financiële
omvang van de regeling is echter relatief klein en het risico wordt daarom gering
geschat. Een recente risico-analyse van mogelijke risico's van het Streekarchivariaat
heeft dit bevestigd.
0. Bestuur en ondersteuning

ENDVBEND

Veiligheids- en Gezondheidsregio Midden-Gelderland (VGGM)
Omschrijving
Samenwerking op het gebied van de regionale brandweertaken,
ambulancevoorziening, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en
collectieve preventieve gezondheidszorg ter realisering van
deskundigheidsversterking en capaciteitsvergroting.
Juridische vorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Arnhem
Partijen
Gemeente Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk,
Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort,
Zevenaar.
Beleidskaders
- Beleidsplan veiligheidsregio 2020-2023
Openbaar belang en
doel
Bestuurlijk belang
Aandeel in %
163

De VGGM behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende
gemeenten op het gebied van brandweer, regionale ambulancevoorziening en GGD
voor de vijftien gemeenten in de regio Gelderland-Midden.
Deelname aan algemeen bestuur door burgemeester en in commissie
volksgezondheid door portefeuillehouder.
6,45

Prestaties
Website

2021 heeft voor een belangrijk deel in het teken van de COVID-19 bestrijding gestaan.
De projectorganisatie is gegroeid van zo’n 400 medewerkers naar 800 medewerkers.
Op piekmomenten waren bijna 2.000 medewerkers actief. Deze medewerkers waren
volop bezig met testen, traceren, vaccineren en voorlichten. Direct of indirect is de
gehele VGGM-organisatie geconfronteerd met de gevolgen. Financieel gezien leidt dit
tot substantiële meerkosten. Daarnaast zijn minder activiteiten uitgevoerd, waardoor
minder inkomsten zijn gerealiseerd. Deze meerkosten en minderopbrengsten zijn
vergoed door VWS, het RIVM of opgevangen binnen eigen (niet uitgenutte)
budgetten.
Op 1 januari 2021 is de 24/7 dienst voor Ede Stad gestart en zijn werkzaamheden
binnen de beroepsposten in Arnhem en Ede verder geüniformeerd.
Het jaar 2021 is afgesloten met een positief saldo van € 1,7 miljoen, welke met name
door minder activiteiten als gevolg van COVID-19 binnen het programma
Brandweerzorg is gerealiseerd.
Website VGGM
Bedragen x € 1.000

Financiële informatie
Bijdrage gemeente
Resultaat partij
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Toelichting
Risico's

Programma

Rekening
2020
3.776
3.112
10.043
49.565

Begroting
2021
3.731

Rekening
2021
3.762
1.730
9.615
49.663

VGGM heeft het risicomanagement op orde. Aan de hand van de zogenaamde 'kans x
effect'-methode wordt jaarlijks een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke risico’s en
een kwantificering daarvan. VGGM vindt het eigen weerstandsvermogen op basis van
deze inschatting voldoende om de risico’s af te dekken.
De bijdrage van Zevenaar aan VGGM bestaat uit de bijdragen voor brandweer,
Bevolkingszorg, GGD, JGZ en RVP volgens de vastgestelde begroting van VGGM,
aangevuld met maatwerk voor JGZ.
1. Veiligheid

ENDVBEND

Alliander N.V.
Omschrijving
Juridische vorm
Vestigingsplaats
Partijen

Openbaar belang en
doel
Bestuurlijk belang

164

Alliander N.V. is een nutsbedrijf dat voortgekomen is uit Nuon en zorgt voor de
levering van energie. Het bedrijf telt 5,7 miljoen klantaansluitingen.
Vennootschap
Arnhem
De grootste aandeelhouders van Alliander zijn de provincies Gelderland, Friesland en
Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Deze aandeelhouders bezitten
gezamenlijk ongeveer 76% van de aandelen. De overige aandeelhouders, die elk
minder dan 3% van de aandelen bezitten, zijn 72 kleinere gemeenten en de provincie
Flevoland.
De primaire taak van Alliander is het onderhouden en beheren van de elektriciteits- en
gas(distributie)netten in het verzorgingsgebied. Deze taken zijn wettelijk bepaald
omdat de maatschappij sterk afhankelijk is van een betrouwbare aanvoer van
(duurzame) energie.
De gemeente heeft recht op deelneming aan de beraadslagingen en stemrecht in de
algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente is lid van het platform
Nuval. Het platform ondersteunt de gemeenten uit Flevoland en Gelderland bij de
invulling van het aandeelhouderschap in Alliander.

Aandeel in %

Prestaties

Website

0,45
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat uiterlijk in 2030 zo’n 1,5 miljoen bestaande
woningen in Nederland aardgasvrij zijn. De overheid heeft besloten dat Nederland in
2050 helemaal aardgasvrij is. Als netbeheerder speelt Alliander een cruciale rol in deze
omschakeling. Aandeelhouders hebben in december 2021 een obligatielening van €
600 miljoen beschikbaar gesteld. Deze kapitaalversterking is noodzakelijk vanwege
alle investeringen in duurzaamheid en de energietransitie. Voor Zevenaar betekent dit
een lening van afgerond € 3 mln.
Het voorstel is om in 2022 over het boekjaar 2021 in totaal € 102 miljoen dividend uit te
keren (€ 93,8 miljoen over 2020). Dit komt overeen met 45% van het resultaat na
belastingen, exclusief bijzondere
posten na belastingen die niet hebben geleid tot kasstromen. De uitkering per aandeel
over 2021 is ongeveer € 0,75 (€ 0,69 over 2020).
Website Alliander
Bedragen x € 1.000

Financiële informatie
Bijdrage gemeente
Resultaat partij
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Toelichting
Risico's

Programma

Rekening
2020
0
224.000
4.328.000
5.094.000

Begroting
2021
0

Rekening
2021
0
242.000
4.470.000
5.730.000

Het financieel risico is verlies van maximaal de nominale waarde van de
aandelenportefeuille en het begrote bedrag aan dividend in onze begroting. Wij
passen de raming van dividend indien nodig aan op de bijgestelde verwachting. In de
begroting is de raming van het dividend structureel € 0,80 per aandeel. In de bepaling
van het benodigde weerstandsvermogen is dit risico meegenomen.
0. Bestuur en ondersteuning

ENDVBEND

Ataro B.V.
Omschrijving
Juridische vorm
Vestigingsplaats
Partijen
Openbaar belang en
doel
Bestuurlijk belang

Zevenaar heeft in 2015 het sport- en accommodatiebeleid geprofessionaliseerd en
ondergebracht in het gemeentelijk sportbedrijf Ataro.
Vennootschap
Zevenaar
Zevenaar is enig aandeelhouder
Ataro heeft als doel het beheren en exploiteren van maatschappelijk vastgoed.

Aandeel in %

De rol van gemeentelijk aandeelhouder in Ataro wordt uitgeoefend door de wethouder
van Dellen.
100

Prestaties
Website

Website Ataro
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Bedragen x € 1.000

Financiële informatie
Bijdrage gemeente
Resultaat partij
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Toelichting
Risico's
Programma

Rekening
2020
1.406
-113
290
1.178

Begroting
2021
1.616

Rekening
2021

5. Sport, cultuur en recreatie

ENDVBEND

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Omschrijving
De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen
voor maatschappelijk belang.
Juridische vorm
Vennootschap
Vestigingsplaats
Den Haag
Partijen
Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de
helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en
een hoogheemraadschap.
Openbaar belang en
doel
Bestuurlijk belang
Aandeel in %

De B.N.G. is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk
belang. De bank financiert sinds 1914 de publieke sector. De bank draagt duurzaam bij
aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de
burger.
Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).
0,02
In 2020 heeft BNG Bank haar strategie aangescherpt. Op basis van haar visie ‘gedreven
door maatschappelijke impact’ kiest de bank ervoor om zich exclusief te richten op de
publieke sector. Daarbij ligt de focus op vier Sustainable Development Goals (SDG’s)
waarmee de bank samen met publieke klanten het verschil wil maken:
◾goede gezondheid en welzijn
◾kwaliteitsonderwijs
◾betaalbare duurzame energie
◾duurzame steden en gemeenschappen

Prestaties

BNG is erin geslaagd met gunstige leningen te voorzien in meer dan de helft van de
kredietvraag in het publieke domein. Hiermee bestendigen zij de positie als
marktleider. Over het verslagjaar 2021 heeft BNG Bank een nettowinst gerealiseerd
van € 236 miljoen, een 7%-stijging ten opzichte van 2020 (221 miljoen). Belangrijke
oorzaak van de stijging is het positieve resultaat financiële transacties als gevolg van
marktwaardeveranderingen. BNG Bank stelt een dividenduitkering over 2021 voor van
€ 127 miljoen (€ 2,28 per aandeel). Dit is 60% van de nettowinst die overblijft na aftrek
van de uitkering aanhouders van hybride kapitaal.

Website

Website BNG
Bedragen x € 1.000

Financiële informatie
Bijdrage gemeente
Resultaat partij
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
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Rekening
2020
0
221.000
5.097.000
155.262.000

Begroting
2021
0

Rekening
2021
0
236.000
5.062.000
143.995.000

Toelichting
Risico's
Programma

Het financieel risico is verlies van maximaal de nominale waarde van de
aandelenportefeuille en het begrote bedrag aan dividend in onze begroting.
0. Bestuur en ondersteuning

ENDVBEND

Leisurelands B.V.
Omschrijving
Juridische vorm
Vestigingsplaats
Partijen
Beleidskaders
Openbaar belang en
doel

Bestuurlijk belang
Aandeel in %

Prestaties

Website

Leisurelands BV is een recreatiebedrijf met 20 openbare recreatiegebieden. Hiervan is
één gebied gelegen in Zevenaar, namelijk: Rhederlaag.
Vennootschap
Arnhem
Gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Berg en Dal, Beuningen, Brummen, Ede, Elburg,
Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Nijmegen, Nunspeet, Putten, Renkum, Rozendaal,
Voorst, Wijchen en Zevenaar.
In 2020 is de structuurvisie voor Rivierklimaatpark vastgesteld. Deze vormt nu de
kaders voor toekomstig beleid.
Het doel is het publiekstoegankelijk houden van recreatievoorzieningen en -plassen.
Het recreatiegebied Rhederlaag is ondergebracht in Leisurelands BV.
Bij het deelnemen aan een verbonden partij staat de vraag centraal of dit de meest
geëigende vorm is om de doelstelling van de gemeente (het publieke belang) te
realiseren. De gemeente ziet de instandhouding van recreatieplassen als een publiek
belang. Het aandeelhouderschap in Leisurelands BV is een middel om invloed te
houden op het realiseren van en het laagdrempelig toegankelijk houden van
recreatieplassen in Zevenaar en omgeving.
Via stemrecht bij de algemene aandeelhoudersvergadering
3,45
In de ingezette maatschappelijke koers is veel oog voor de belangen van inwoners van
de omgeving waarin Leisurelands actief is. De samenwerking die Leisurelands zoekt
met betrokken overheden op het gebied van recreatie, energietransitie,
zwemwaterveiligheid en waterhuishouding maakt dat het beleid van Leisurelands
aansluit bij de ambities en wensen van lokale overheden. Door het bezoek gratis en
laagdrempelig te houden zijn de inwoners verzekerd van hoogkwalitatieve
recreatiegebieden.
Leisurelands heeft een consultatie gedaan met betrekking tot de verlenging van de
aandeelhoudersovereenkomst in de huidige vorm. De resultaten hiervan leiden naar
verwachting tot een voortzetting van de samenwerking met nagenoeg alle betrokken
partijen. De aandeelhoudersovereenkomst zal dan onder dezelfde voorwaarden
voortgezet worden met 5 jaar en zal doorlopen tot 31 december 2026.
Het bedrijfsresultaat kwam in 2021 uit op € 1.575.000 Dat is een afname ten opzichte
van 2020, grotendeels te verklaren door meer verkopen van onroerende zaken in 2020
dan in 2021.
Ondanks het matige zomerweer verwelkomde Leisurelands in 2021 toch 3,6 miljoen
strandbezoekers. In 2020 waren dit er nog 4 miljoen. Een opsteker is dat Leisurelands
meer gasten mocht ontvangen in de traditioneel rustigere maanden. Dit zien zij als een
bevestiging om bezoek jaarrond te stimuleren.
Recreatiegebied Rhederlaag staat met de bezoekersaantallen in de top van beste
bezochte gebieden.
Website Leisurelands
Bedragen x € 1.000
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Financiële informatie
Bijdrage gemeente
Resultaat partij
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Toelichting
Risico's
Programma

Rekening
2020
0
4.212
73.105
15.288

Begroting
2021
0

Rekening
2021
0
3.909
79.651
15.651

Gezien het geringe belang van de gemeente hierin is het risico bijzonder klein. Het
financieel risico is verlies van maximaal de nominale waarde van de
aandelenportefeuille. Leisurelands keert tot op heden geen dividend uit.
5. Sport, cultuur en recreatie

ENDVBEND

Vitens N.V.
Omschrijving
Juridische vorm
Vestigingsplaats
Partijen

Openbaar belang en
doel
Bestuurlijk belang

Aandeel in %

Prestaties

Website

Vitens wint, zuivert en levert drinkwater en zorgt voor de instandhouding van het
leidingnetwerk.
Vennootschap
Utrecht
De aandelen van Vitens N.V. zijn in handen van 110 aandeelhouders waaronder de
provincie Friesland, provincie Gelderland, provincie Overijssel provincie Flevoland en
provincie Utrecht en het merendeel van de in deze provincies liggende gemeenten.
Waarborgen van de kwaliteit en levering van drinkwater.
De gemeente heeft recht op deelneming aan de beraadslagingen en stemrecht in de
algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente is lid van het platform
Nuval. Het platform ondersteunt de gemeenten uit Flevoland en Gelderland bij de
invulling van het aandeelhouderschap in Vitens.
0,60
De waterkwaliteit is op peil gebleven en valt binnen de wettelijk gestelde normen. Dit
terwijl de kwaliteit van de bronnen waaruit Vitens water wint achteruit is gegaan,
waardoor meer inzet op zuivering is benodigd.
Het rapportcijfer van klanten is in 2021 met een 8,3 stabiel gebleven ten opzichte van
voorgaande jaren (2020 en 2019 eveneens 8,3).
Zoals ook in het najaar van 2021 weer aangekondigd, stelt Vitens voor om geen
dividend over het nettoresultaat (€ 19,4 miljoen) over boekjaar 2021 aan haar
aandeelhouders uit te keren.
Ultimo 2021 bedraagt de solvabiliteit 30,2% (2020: 29,4%). Hiermee voldoet Vitens wel
aan haar ondergrens van minimaal 30% maar niet aan haar continuïteitsdoelstelling
van 35% zoals vastgelegd in haar
financieel beleid.
Website Vitens
Bedragen x € 1.000

Financiële informatie
Bijdrage gemeente
Resultaat partij
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Toelichting
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Rekening
Begroting
Rekening
2020
2021
2021
0
0
0
23.900
19.400
557.100
600.300
1.340.100
1.387.800
De gemeente Zevenaar bezit 34.717 gewone aandelen.

Risico's

Programma
ENDVBEND
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Het financieel risico is verlies van maximaal de nominale waarde van de
aandelenportefeuille en het begrote bedrag aan dividend in onze begroting. Voor de
komende jaren is de verwachting dat Vitens geen dividend zal uitkeren als gevolg van
de lage vastgestelde WACC voor 2021 en de verwachte lage WACC voor de jaren
daarna bij ongewijzigd beleid. De financiële ratio’s van de onderneming staan onder
druk door verplichte verlaging van het toegestane bedrijfsresultaat en het hogere
investeringsniveau. De WACC zijn de gewogen gemiddelde kosten van het vermogen
van het bedrijf.
0. Bestuur en ondersteuning

GRONDBELEID
Inleiding

Overeenkomstig artikel 9, lid 2 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
dient een paragraaf Grondbeleid deel uit te maken van de programmabegroting en het jaarverslag.
Transparantie over het grondbeleid voor u is om twee redenen van belang. In de eerste plaats vanwege het
financiële belang en de risico’s en in de tweede plaats vanwege de relatie met de doelstellingen zoals
aangegeven in de programma’s.
Beleid
Een nieuw grondbeleid
Het gemeentelijke grondbeleid is vastgelegd in de Nota Grondbeleid gemeente Zevenaar die op 7 juli 2021
door uw raad is vastgesteld. Deze nota is ondersteunend aan de diverse beleidsdoelstellingen van onze
gemeente. Deze sluit aan op de diverse beleidsdocumenten, onder meer zoals hieronder genoemd, maar ook
op het beleid op het gebied van de energietransitie, duurzaamheid en economie. We kiezen in het nieuwe
grondbeleid voor een situationeel grondbeleid wat betekent dat we onze rol per project of locatie op basis van
een afwegingskader bepalen. Hierbij wordt gekozen tussen een faciliterende of actieve houding. Aan de hand
van de thema's in de nota beoordelen we in hoeverre we een initiatief belangrijk vinden en welke rol we daarin
als gemeente willen spelen.
Actuele vraagstukken vragen om een andere invulling van het grondbeleid. Zevenaar staat voor enorme
opgaven. In het fysieke domein gaat het om transformatie van bestaande bouw, nieuwbouw,
klimaatadaptatie, duurzaamheid en de energietransitie. Daarnaast streven we naar verbetering van de
economische vitaliteit, leefbaarheid, gezondheid en passende huisvesting. Op basis van deze thema's wegen
we af hoe we onze rol bepalen. Hierbij spelen de financiële aspecten uiteraard ook een rol. De afweging vindt
altijd gefundeerd plaats.
In de collegevergadering van 16 maart 2021 is de grondprijsbrief 2021 vastgesteld. Door middel van de
Raadsinformatiebrief 2021-024 bent u hierover op de hoogte gebracht en hebt u kennis kunnen nemen van de
inhoud ervan. Jaarlijks wordt de grondprijsbrief geactualiseerd en het nieuwe grondprijsbeleid voor 2022 is op
18 januari 2022 vastgesteld.
Omgevingsvisie
Ten behoeve van de nog op stellen Omgevingsvisie gemeente Zevenaar heeft u in de raadsvergadering van
29 september 2021 een koersdocument vastgesteld. Dit koersdocument geeft richting om gesprekken met de
samenleving aan te gaan. De Omgevingsvisie is een strategische, integrale lange termijnvisie (2040) voor de
fysieke leefomgeving. Zoals in het koersdocument aangegeven is het de bedoeling dat de Omgevingsvisie
uiterlijk begin 2023 gereed is.

Beleidskaders
Nota grondbeleid gemeente Zevenaar 2021
Grondprijsbrief gemeente Zevenaar 2021
Woonvisie Gemeente Zevenaar 2015-2025
Woonvisie Gelders Eiland 2018
Regionale Woondeal 2020
Regionaal Programma Werklocaties (RPW)
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Ontwikkelingen
De coronacrisis heeft geen invloed gehad op de grondexploitaties, wel op het inflatiecijfer aldus het Centraal
Planbureau (CPB). Op dit moment spelen er andere zorgen welke verband houden met de Russische inval in
Oekraïne. Dit is merkbaar door met name de hoge energieprijzen. Andere mogelijke effecten - op handel,
financiële markten en (via vertrouwenseffecten) op investeringen en consumptie- zijn op dit moment beperkt.
Het CPB raamt in haar persbericht van 9 maart 2022 een inflatie van 5,2% in 2022 maar merkt ook een
gevoeligheid op dit cijfer welke sterk afhankelijk is van de energieprijzen op de langere termijn.
Regionaal Programma Werklocaties
Het Regionaal Programma Werklocaties regio Arnhem-Nijmegen (RPW) vormt de kaders voor het regionaal
beleid ten aanzien van regionale bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel. Hierin zijn onder meer
afspraken vastgelegd als het gaat om:
· Een duurzame ruimtelijke invulling van de werklocaties in de regio Arnhem-Nijmegen in het kader van de
Groene Metropoolregio;
. De verdeling van de ontwikkelruimte voor bedrijventerreinen, waaronder die voor XXL-logistiek;
· Het medio 2022 uitvoeren van een monitor van het RPW 2021-2024.
In het kader van bovenstaande heeft de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen op 17 juni 2021 onze
aanvraag voor nieuwe ontwikkelruimte goedgekeurd. Gemeente Zevenaar kan daardoor beginnen met de
ontwikkeling van 7PoortII waarbij het gaat om 11,6 hectare in de eerste fase. Een eventuele 2e tranche wordt
in 2022 toegewezen op basis van de uitkomst van de genoemde monitoring.
De voorbereiding voor de ontwikkeling van 7PoortII is in het 2e halfjaar 2021 verder opgepakt door te starten
met een plan van aanpak. Dit proces loopt in het 1e kwartaal van 2022 nog door. Aan de hand hiervan worden
de vervolgstappen, de planning en het benodigde budget in beeld gebracht voor de volgende fase. Deze fase
zal onder meer inhouden: het verder uitwerken van de vormen van ontwikkeling, de uit te voeren
onderzoeken, het voorbereiden en opstellen van een bestemmingsplan (met mogelijk een Milieu Effect
Rapportage) en het opstellen van een door de raad vast te stellen grondexploitatie. Om ten aanzien van de
ontwikkeling regie te kunnen (blijven) houden, hebben wij op 25 mei 2021 -op basis van de Wet
voorkeursrecht gemeenten (Wvg)- voorkeursrecht gevestigd op de eigendommen, behorende bij zowel de 1e
als 2e tranche van beoogd 7PoortII. Dit besluit is door uw raad bekrachtigd in de raadsvergadering van 8 juli
2021.
Project ViA15
De Raad van State (RvS) heeft in het kader van het Tracébesluit A12/A15 op 20 januari 2021 een
tussenuitspraak gedaan over de beroepen die hiertegen waren ingediend. Men heeft de minister van
Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om de stikstofgevolgen van het Tracébesluit beter te motiveren. Ook
vroeg de RvS om een nadere onderbouwing van de verwachte voordelen van een faunapassage en
amfibietunnel in het tracé.
Het ministerie heeft hieraan gevolg gegeven wat heeft geleid tot het Tracébesluit ViA15 2021. Tegen dit
besluit kon tot en met 26 oktober 2021 beroep worden aangetekend. Er is door 4 partijen beroep ingesteld.
Daarnaast hebben de resterende partijen, van wie het beroep tegen het eerdere Tracébesluit nog open staat,
een reactie kunnen geven op het nieuwe Tracébesluit.
Naar aanleiding van deze beroepen en reacties zal verweer worden gevoerd. De Raad van State gaat daarna
alle ingediende beroepen beoordelen. Mogelijk komt er een zitting waarin de indieners van beroepen en de
minister van IenW hun standpunt kunnen toelichten. Het is nog niet duidelijk wanneer een eventuele zitting
zal plaatsvinden of wanneer de Raad van State een definitieve uitspraak doet over project ViA15 .

BOUWGRONDEXPLOITATIE (WONINGBOUW EN BEDRIJVENTERREINEN)
7Poort:
In 2021 is een 3-tal kavels uitgegeven met een totale grootte van 0,91 hectare. In de vigerende
grondexploitatie van 1 januari 2021 hielden we nog rekening met een totale levering op 7Poort van 7,7 hectare.
Door middel van de Raadsinformatiebrief van 10 augustus (2021-067) bent u hiervan op de hoogte gebracht. In
vergelijk met de bijgestelde planning in de genoemde RIB (2,02 hectare) zijn de werkelijke leveringen met 1,12
hectare achtergebleven. Er was immers ook rekening gehouden met de uitgifte voor het toekomstige
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aanbiedstation. De levering daarvan is in 2021 echter niet tot stand gekomen. De koopovereenkomst hiervoor
is op 12 januari 2022 ondertekend en de levering zal naar verwachting nog in het 1e kwartaal 2022
plaatsvinden.
Spoorallee:
De levering van de kavels ten behoeve van de outletontwikkeling was in de vigerende grondexploitatie
voorzien voor 2021. Door de coronacrisis bleek het lastig om met een aantal partijen/winkelketens
huurovereenkomsten te sluiten. Ook de definitieve en onherroepelijke aansluiting van BusinessPark 7Poort op
de A12, als onderdeel van het tracébesluit in het kader van de doortrekking A15/verbreding A12 blijft een
vertragende factor in de ontwikkeling.
Dit verdere uitstel van de levering van de kavels is niet in strijd met de afspraken en voorwaarden zoals
vastgelegd in de in 2017 gesloten koop- en realisatieovereenkomst tussen de Ontwikkelingscombinatie FOZ
B.V. en de gemeente Zevenaar.
Landeweer:
Voor het noordelijke deel zijn de verwachtingen gematigd positief. Ten behoeve van de uitbreiding van een
bestaand bedrijf is in 2021 een kavel van 687 m² geleverd. De gronden op Landeweer Zuid (17.000 m²) zijn in
2020 uit de grondexploitatie genomen en zijn overgeheveld naar de zgn. materiële vaste activa in de
gemeentelijke boekhouding. Overigens betekent dit niet dat de locatie buiten beeld raakt. Er is inmiddels
enige interesse voor diverse invullingen. Een visie op dit gebied wordt in de eerste helft van 2022 afgerond en
afhankelijk hiervan wordt er rekening mee gehouden dat er in het 2e halfjaar 2022 tot uitgifte wordt
overgegaan en/of wordt een eventuele planologische procedure voorbereid.
Zevenaar Oost - Wonen
De ontwikkeling van Groot Holthuizen in 2021 stond voor een groot deel in het teken van de verdere
uitwerking van de deelgrondexploitatie De Holtkamp en het (verder) woonrijp maken van de inmiddels
bebouwde gebieden. In 2021 zijn er in totaal 31 kavels geleverd welke allen gelegen zijn in De Stede. In dat
plangebied zijn nog 7 vrije kavels te koop/te leveren. In de Tol is ook nog sprake van 1 onverkochte kavel.
Voor De Holtkamp is het bestek voor het bouwrijp maken uitgewerkt waarvoor een aanbesteding heeft
plaatsgevonden. In december heeft dat geleid tot de gunning aan een aannemer. Deze kan in het 2e kwartaal
2022 daadwerkelijk gaan bouwrijp maken. De bedoeling is dat het plangebied in de loop van het 4e kwartaal
2022 geheel bouwrijp is.
Parallel aan de genoemde voorbereidingen zijn er twee uitvragen de markt op gegaan voor de ontwikkeling
van in totaal ruim 70 woningen. In De Holtkamp is nu ruimte voor 126 woningen waarvan 33 stuks in de sociale
huur, 50 vrije sector (waarvan 10 in het betaalbare segment) en 24 kavels op “het erf” waar ruimte is voor nog
eens een programma voor betaalbare woningen. Dit heeft geleid tot de keuze van 2 ontwikkelaars. Met deze
ontwikkelaars worden de afspraken in het 2e kwartaal 2022 vormgegeven in koop-/realisatieovereenkomsten.
We verwachten dat e.e.a. medio 2023 leidt tot een start bouw van de woningen.
Voor zelfbouwers is er daarnaast aanbod van 23 vrije kavels welke hoofdzakelijk in De Holtkamp liggen. De
verkoop daarvan wordt vanaf medio 2022 gestart.
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Middag Oost & Zwanenwaay
Met betrekking tot de ontwikkeling van de Middag Oost is de bouw van 17 woningen (waarvan de grond in
2020 is geleverd) van ontwikkelaar Zegers van fase 2 gereed. Daarnaast zijn er in 2021 ook 2 vrije kavels
geleverd.
Op dit moment zijn er nog 2 vrije kavels beschikbaar. In het najaar van 2021 heeft een uitvraag
plaatsgevonden voor de ontwikkeling van de 3e fase van de Middag Oost. Hier is ruimte voor een programma
van ruim 40 woningen realiseren waarvan de helft in het betaalbare koopsegment en sociale huur ligt. De
andere helft betreft een programma in het duurdere segment. Deze uitvraag zal in het 2e kwartaal 2022 ook
leiden tot een koop-/realisatieovereenkomst.
Aan de Zwanenwaay is de afgelopen tijd nog geen prioriteit gegeven, gelet op de ontwikkelingen op Middag
Oost en de beschikbare ambtelijke capaciteit.
In de tabel bij het onderdeel "realisatie" gaan we uit van een kaveluitgifte op de Zwanenwaay vanaf 2023.
REALISATIE
In onderstaande tabel presenteren wij de gerealiseerde grondverkopen in het jaar 2021 en een prognose voor
de komende vier jaren. Ter vergelijking is de realisatie van de jaren 2019 en 2020 eveneens opgenomen. De
geprognosticeerde afzet voor de komende jaren is verwerkt in de herziening van de grondexploitaties per 0101-2022 welke, samen met andere parameters, de basis vormt voor de verwachte resultaten (zie verderop in
deze paragraaf).
Aantallen/hectares kavels wonen en bedrijven (realisatie en prognose)
Naam complex
Bedrijven (in ha.)
Zevenaar Oost - 7Poort en Landeweer
Zevenaar Oost - Spoorallee/FOZ
Mercurion
Totaal Bedrijven
Wonen (in aantallen kavels/woningen)
Groot Holthuizen
Middag Oost & Zwanenwaay
Totaal Wonen

2019

2020

Jaren
2021
2022

20,45
0,00
0,00
20,45

3,38
0,00
0,00
3,38

0,91
0,00
0,00
0,91

67,00
5,00
72,00

135,00
19,00
154,00

31,00
2,00
33,00

2023

2024

2025

3,17
6,59
0,00
9,76

9,82
1,50
0,31
11,63

0,21
0,81
0,51
1,53

0,00
0,81
0,00
0,81

0,00
0,00
0,00

67,00
3,00
70,00

67,00
1,00
68,00

0,00
0,00
1,00

Conform de door het college vastgestelde uitgangspunten voor de herziening van de grondexploitaties per 1
januari 2022 wordt er vanuit gegaan dat levering van de gronden ten behoeve van de FOZ in 2022 plaatsvindt.
In verband met de beroepszaak bij de Raad van State rond het Tracébesluit A12/A15 wordt een deel van de
gronduitgifte van de andere - nog resterende percelen- voorzien in 2022 en 2023.
De uitgifte van woningbouwkavels was in 2021 beduidend lager (33 stuks) dan de realisatie van een jaar
eerder. Dit komt doordat we op dit moment zowel in Groot Holthuizen als in de Middag Oost nagenoeg
uitverkocht zijn. In het deelgebied De Stede van Groot Holthuizen is nog een aantal vrije kavels te koop. In het
1e kwartaal 2022 is hiervoor een uitgifteprocedure gestart, samen met de verkoop van vrije kavels van De
Holtkamp. Deze uitgifteprocedure geeft uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021
(ECLI:NL:HR: 2021:1778). De Holtkamp
is naar verwachting in de loop van het 4e kwartaal 2022 bouwrijp. Daarom wordt pas uitgegaan van een eerste
gronduitgifte in 2023. Voorzichtigheidshalve geldt dat ook voor de resterende kavels in De Stede welke
verband houdt met de genoemde uitgifteprocedure waar vertraging in is opgetreden.
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Voor de 3e fase op de Middag Oost (capaciteit ca. 45 kavels) zijn we momenteel bezig met een uitvraag aan
ontwikkelaars. Ten tijde van het schrijven van voorliggend document kon deze nog niet concreet worden
gemaakt. Dit geldt ook voor de civieltechnische investeringen welke dan moeten worden gemaakt. Daarom
zijn de aantallen van deze fase nog niet verwerkt in bovenstaande tabel, noch in de grondexploitatie.
PROGNOSE TE VERWACHTEN RESULTATEN
In BBV artikel 16 lid c is opgenomen dat de paragraaf grondbeleid een actuele prognose van de te verwachten
resultaten van de totale grondexploitatie moet bevatten. Wanneer deze prognose is samengesteld uit
positieve en negatieve grondexploitaties, dan is het van belang dat de verwachte resultaten voor alle
grondexploitaties op dezelfde wijze worden berekend. Dit gebeurt op basis van de "netto contante waarde"
methode. De voorschriften zeggen ook dat de resultaten op eindwaarde dienen te worden gepresenteerd
waarbij tevens wordt aangegeven wat de verwachte einddatum van de exploitatie is.
Ten aanzien van de grondexploitaties van onze gemeente kan worden gesteld dat er sprake is van een mix van
positieve en negatieve grondexploitaties. Aangezien de afzonderlijke grondexploitaties een verschillende
einddatum kennen, zijn de resultaten per datum 1 januari 2022 contant gemaakt. Hierdoor worden de
resultaten onderling goed vergelijkbaar.
De geprognosticeerde resultaten van de gemeentelijke grondexploitaties zijn herzien per 1 januari 2022.
Vervolgens hebben wij deze verwerkt in de Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021 welke ter
vaststelling voorligt in de raadsvergadering van 6 juli 2022. De financiële effecten zijn verwerkt in de
jaarstukken 2021.
De geprognosticeerde resultaten van de grondexploitaties luiden als volgt:
Financiële resultaten actieve grondexploitaties januari 2021 en januari 2022 (bedragen x € 1.000,-)
Naam grondexploitatie

A
Zevenaar Oost bedrijven
Zevenaar Oost – wonen
Totaal Zevenaar Oost
Middag Oost &
Zwanenwaay
Mercurion
TOTAAL
GRONDEXPLOITATIES

Eind- Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Verschil Afwijking
datum
eindherziene
01-01herziene
in %
exploitat waarde grex NCW 2021 NCW grex NCW
ie
per 01-01- per 01-01- per 01-012021
2022
2022
B
31-122024
31-122025
31-122025
31-122029
31-122025
31-122029

C

D

E

F

G

H

13.933

12.531

12.782

12.437

-345

-2,7%

-33.750

-32.559

-33.210

-31.465

1.745

5,3%

-19.817

-20.028

-20.428

-19.028

1.400

6,9%

-4.588

-4.499

-4.589

-4.251

338

7,4%

262

255

260

242

-18

-6,9%

-24.143

-24.272

-24.757

-23.037

1.720

6,9%

In bovenstaande tabel zijn de einddata per deelgrondexploitatie (kolom B) en de resultaten op eindwaarde
(kolom C) opgenomen. Omdat eindwaarden onderling niet te vergelijken zijn vanwege de verschillende
looptijden van de plannen volstaan we met een overzicht van de verschillen op Netto Contante Waarde.
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In bovenstaande tabel maken we de vigerende grondexploitatie (kolom D) netto contant op de situatie per 1
januari 2022 (kolom E), alvorens tot een goede vergelijking van de cijfers te komen. Het resultaat van de
grondexploitatie wordt “opgerent” met een rentepercentage van 2%, zijnde de discontovoet waarmee het
resultaat netto contant wordt gemaakt. Deze opgerente cijfers vergelijken we vervolgens met het
geactualiseerde resultaat per 1 januari 2022 (kolom F). Dit resulteert in een verschil per grondexploitatie
(kolom G) en de afwijking in procenten (kolom H). Bij de verliesgevende exploitaties (Zevenaar Oost en
Middag Oost & Zwanenwaay) heeft dit verschil een effect op het jaarrekeningresultaat 2021 tot gevolg. Bij de
grondexploitatie Mercurion heeft dit verschil geen effect want een winstgevende exploitatie wordt pas
verwerkt in het jaarrekeningresultaat bij afsluiting van de grex, dan wel bij tussentijdse winstnemingen.
In zijn totaliteit is er sprake van een verbetering van het resultaat van € 1.720.000 NCW per 01-01-2022. Voor
wat betreft de grondexploitaties Zevenaar Oost - Bedrijven wordt in de jaarrekening in programma 3 een
toelichting verstrekt op de verschillen. Voor de grondexploitaties Zevenaar Oost - Wonen en Middag Oost &
Zwanenwaay is de verschillenanalyse terug te vinden in programma 8 van de programmarekening.
Omdat Zevenaar Oost één grondexploitatie is en het positieve resultaat van Zevenaar Oost - bedrijven
verrekend wordt met het negatieve resultaat van Zevenaar Oost - wonen, is er een verliesvoorziening
gevormd voor een totaalbedrag van € 19.028.000. Deze is terug te vinden in de toelichting op de balans.

WINST- EN VERLIESNEMING
De bovengenoemde uitkomsten worden hieronder vergeleken met de cijfers van de Meerjarenbegroting 20212024. Hierdoor is het effect op het rekeningresultaat zichtbaar.
Omdat de BBV-voorschriften eisen dat de grondexploitaties m.b.t. wonen en bedrijven tot verschillende
taakvelden behoren, zijn de gevolgen voor "bedrijven" in de jaarrekening verantwoord binnen programma 3
(Economie) en "wonen" in programma 8 (Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing).
Bedragen x € 1.000,-

Grondexploitatie

Vrijval
verliesvoorziening
MJB 20212024

Begrote
overige
mutaties

Werkelijke
mutatie
verliesvoorziening

Effect rekeningresultaat

Zevenaar-Oost Wonen (progr. 8)
Zevenaar-Oost Bedrijven (progr. 3)
Middag-Oost & Zwanenwaay
(progr. 8)

-

-

1.745
-345

1.745
-345

-

-

338

338

Totaal

-

-

1.738

1.738

Voor het bedrag van € 1.738.000 valt de bestaande verliesvoorziening vrij. Omdat er geen andere begrote
mutaties waren komt dit bedrag ten gunste van het rekeningresultaat 2021.
Behoudens deze vrijval is er geen sprake van andere tussentijdse winstnemingen.
Aan rente is een bedrag van € 491.000 aan de verliesvoorziening over het saldo per 1-1-2021 een percentage
van 2 berekend en toegevoegd aan de verliesvoorziening. Per saldo bedraagt de vrijval in 2021 afgerond 1,2
miljoen te weten € 1.738 -/- € 491.
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RESERVE, VOORZIENINGEN EN RISICO'S
Eventuele winsten uit de grondexploitaties voegen wij toe aan het resultaat van het desbetreffende boekjaar
waarbij de winstbestemming vervolgens wordt voorgelegd aan de raad. Een en ander is bepaald in de Nota
Grondbeleid 2021.
Voor verlieslatende grondexploitaties wordt een verliesvoorziening getroffen, zoals voorgeschreven in het
BBV. Voor winstgevende grondexploitaties zijn sinds 2017 gewijzigde BBV-regels van toepassing waarbij
aansluiting is gezocht bij algemeen aanvaardbare methodes in het bedrijfsleven en bij fiscale regelgeving.
Hierbij is -ten aanzien van tussentijdse winstneming- de zogenaamde Poc-methode van toepassing
(Percentage of completion). Deze methode houdt rekening met de fase waarin de grondexploitatie, zowel wat
betreft opbrengsten als de kosten, verkeert. Hiermee kan op basis van een deel (percentage) van de realisatie
van een project tussentijdse winst worden toegevoegd aan de algemene middelen (voorheen werd uitsluitend
winst genomen indien het project in zijn geheel gereed was). Concreet is deze methode uitsluitend op de
grondexploitatie Mercurion van toepassing omdat deze als enige winstgevend is. Omdat Mercurion in 2021
geen ontwikkelingen kende is er geen sprake van een tussentijdse winstneming in dat jaar.
De stand van de verliesvoorziening grondexploitaties bedraagt per 31-12-2021 volgens voorliggende
jaarrekening € 23.279.000.
Ten behoeve van de voorliggende jaarrekening hebben wij de risico’s geactualiseerd. Het risicoprofiel van de
grondexploitaties kent de volgende ontwikkeling:
Risicoprofiel grondexploitaties 01-09-2021 en 01-01-2022
Naam grondexploitatie

Risicoprofiel per Risicoprofiel per Verschil sept. Afwijking
01-09-2021
01-01-2022
2021 - jan.
in %
2022

Zevenaar Oost - bedrijven

715

642

73

10,2%

Zevenaar Oost – wonen

365

498

-133

-36,4%

1.080

1.140

-60

-5,6%

Middag Oost & Zwanenwaay

47

58

-11

-23,4%

Rijnark Lobith

96

96

0

0,0%

143

154

-11

-7,7%

1.223

1.294

-71

-5,8%

Totaal Zevenaar Oost

Totaal Overige
grondexploitaties
Totaal Risico's

We zien een verslechtering van het risicoprofiel van € 71.000 waarvoor de volgende oorzaken zijn aan te
wijzen:
Zevenaar Oost - Bedrijven, per saldo verbeterd door:
1. Doordat de grondprijzen in de grondexploitatie zijn geactualiseerd leidt het financiële gevolg op een
verbetering van het resultaat bij de (verdere) ontwikkeling van de FOZ tot een positieve wending van
het risicoprofiel.
2. De kans op en impact van een vertraging van de uitgifte van de bedrijfsgronden is echter
verslechterd, door de blijvende onzekerheid rond het Tracébesluit A15/A12.
3. Het vertragingsrisico als gevolg van de coronacrisis is weggenomen.
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4.

Het risico van mogelijke stijging van materiaalkosten van bouw- en woonrijp maken is verhoogd in
verband met de huidige economische situatie en de crisis rond Oekraïne.

Zevenaar Oost - Wonen, per saldo verslechterd door:
5. Ook in deze grondexploitatie constateren we een verhoogd risico voor stijging van materiaalkosten
voor bouw- en woonrijp maken in verband met de huidige economische situatie en de crisis rond
Oekraïne.
6. Voor sanering en grondafvoer zien we op dit moment grotere risico's in de grondexploitatie.
Ofschoon we hiervoor budget hebben opgenomen, is het op dit moment onzeker of dit voldoende is.
7. Het vertragingsrisico als gevolg van de coronacrisis is weggenomen.
8. Het renterisico wordt opnieuw lager geschat door de huidige blijvende lage rentestanden, in
combinatie met de nog relatief korte looptijd van de grondexploitatie.
Middag Oost & Zwanenwaay, per saldo verslechterd door:
9. Met name het risico voor stijging van materiaalkosten.
10. Mocht de ontwikkeling van Zwanenwaay leiden tot een andere programmering dan bestaat er een
risico van lagere grondprijzen.
In de Paragraaf Weerstandsvermogen kunt u de verhouding van de grondexploitatie-risico's zien in relatie tot
het gemeente brede risicoprofiel.
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FINANCIËN
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RESULTAAT
FINANCIEEL OVERZICHT EN TOELICHTING OP HOOFDLIJNEN
Inleiding
Resultaat
(-/- is een nadeel)
De jaarstukken 2021 sluiten met een voordelig resultaat van € 7.852.000. Het geraamde nadelige resultaat na
wijziging is € 2.100.000 waarvan het verloop hieronder wordt weergegeven. Ten opzichte van de begroting na
wijziging is dus sprake van een voordelig verschil van afgerond € 9.952.000.
Verloop resultaat in begroting 2021
Bedrag (x €
1.000)
Primitieve begroting 2021-2024

-4.379

Wijzigingen 2e Voortgangsrapportage (VGR) 2020

-504

Wijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage 2021

20

Wijzigingen door 1e Voortgangsrapportage 2021
Wijzigingen tot de 2e Voortgangsrapportage 2021
Wijzigingen door 2e Voortgangsrapportage 2021
Totaal begrotingsresultaat na wijziging
Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Baten
Lasten
Resultaat 2021

-271
1
3.033
-2.100
Primitieve Na wijziging
begroting
142.416
144.814
146.795
146.914
-4.379
-2.100

Realisatie

Verschil

145.398
137.546

584
9.368
9.952

7.852

Toelichting op hoofdlijnen
Om de leesbaarheid te bevorderen zijn alleen de afwijkingen die budgettaire gevolgen hebben voor het
resultaat van meer dan € 250.000 opgenomen.
Het totale voordeel van € 9.952.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende afwijkingen (groter dan
€ 250.000) ten opzichte van de ramingen waarbij is aangegeven of deze incidenteel of structureel zijn.
Omschrijving

bedrag
x € 1.000

I of
S

Algemene uitkering

1.787

I

Integrale Gebiedsvisie Hengelder (zie RIB 2021-100)

941

I

Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Grondexploitatie Zevenaar-Oost Bedrijven (GREX)

-345

I

Grondexploitatie Zevenaar OostWonen (GREX)

1.745

I

Grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay (GREX)

338

I

Implementatie uitvoeringsagenda burgerparticipatie

360

I

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

475

I

Inkomensregelingen

929

I

Arbeidsparticipatie - Participatiebudget / Re-integratie

393

I

Maatwerkdienstverlening 18- en 18+

-315

S

Opbrengst Omgevingsvergunningen

411

I

Personeelslasten

335

I

Afschrijvingslasten

486

I
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De hogere Algemene uitkering is ontstaan door de verwerking van de september- en de decembercirculaire. In
deze circulaires zitten onder andere een uitkering uit het BTW-compensatiefonds, corona-compensaties, een
compensatie voor de hogere kosten jeugdzorg en bijstelling van de aantallen bij diverse maatstaven.
De gemeente Zevenaar heeft ter voorbereiding op de doortrekking A15 en verbreding van de A12, de
Arnhemseweg en de weg Hengelder gereconstrueerd. Deze reconstructies zijn gefinancierd door de provincie.
De scope uitbreidingen (uitbreidingen gelegen buiten de projectgrens van beide reconstructies) zijn deels door
RWS en deels door Zevenaar gefinancierd. De projecten zijn opgeleverd binnen de beschikbaar gestelde
kredieten/subsidies, waarbij vooral de Integrale Gebiedsvisie Hengelder een positief eindresultaat laat zien. Bij
de baten leverde dit een voordeel van € 941.000 op. In RIB 2021-100 kunt u een nadere toelichting vinden.
Voor de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties (GREX) heeft een integrale doorrekening
plaatsgevonden op basis van actuele marktontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben o.a. gezorgd voor
een per saldo voordeel van 1,7 miljoen.
In 2021 is sterk ingezet op de implementatie van de uitvoeringsagenda burgerparticipatie. In deze
voorbereidingsfase zijn er nog relatief weinig uitgaven waardoor een voordeel van 360.000 is ontstaan.
Voor de uitvoering en de kosten van de regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONKregeling) zijn minder uitgaven gedaan dan de door het rijk, via de algemene uitkering, beschikbaar gestelde
budget. Het voordeel is € 475.000.
Het voornaamste verschil op de inkomensregelingen is ontstaan door lagere uitkeringslasten als gevolg van
een lagere instroom van het aantal uitkeringsgerechtigden dan aanvankelijk was geprognosticeerd bij
de 2e VGR 2021. Ook zijn diverse uitgaven voor de uitvoering van het minimabeleid lager uitgevallen.
Het voordeel op Arbeidsparticipatie - Participatiebudget / Re-integratie is ontstaan door de corona-crisis en de
hierbij behorende beperkende RIVM maatregelen.
De zorgkosten voor jeugd en Wmo laten een tekort zien ten opzichte van de begroting van € 1.455.000. Deze
overschrijding wordt gecompenseerd door de inzet van corona middelen van € 1.140.000. Het negatieve saldo
op deze taakvelden bedraagt daarmee € 315.000.
Er zijn aanzienlijk meer aanvragen voor omgevingsvergunningen binnen gekomen dan voorzien bij de 2e VGR
waardoor genoemd voordeel is ontstaan.
Het saldo van personeelslasten en inhuur derden van de ambtelijke organisatie over 2021 komt in totaal uit op
€ 335.000 voordelig. De vacatureruimte in de salarisbudgetten is niet volledig benut voor de noodzakelijke
externe inhuur.
De vertraging of versnelling van voorgenomen investeringen leidt tot afwijkingen in de afschrijvingen. De
afschrijving op activa vindt plaats het jaar volgend op het volledig gereed zijn van het actief. Zo is de
oplevering en ingebruikname van de Turmac Cultuurfabriek later gestart. Dit geldt ook voor enkele
investeringen in wegen en het primaire onderwijs. Hierdoor is de start van het afschrijven op de investeringen
uitgesteld wat tot een eenmalig voordeel op de afschrijvingslasten heeft geleid.
Resultaat na bestemming en incidentele mutaties
(bedragen x € 1.000)

Baten
Lasten
Resultaat voor bestemming 2021

Primitieve Na wijziging
begroting

Realisatie

Verschil

140.376
145.109
-4.733

135.251
138.488
-3.238

136.745
129.042
7.703

1.494
9.446
10.940

2.041
1.686
355

9.563
8.426
1.138

8.653
8.504
149

-910
-79
-988

Reserve mutaties:
Onttrekkingen
Toevoegingen
Saldo reserve mutaties
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(bedragen x € 1.000)

Primitieve Na wijziging
begroting

Realisatie

Verschil

145.398
137.546
7.852

584
9.368
9.952

Saldo:
Baten
Lasten
Resultaat na bestemming 2021
Incidentele mutaties
Baten
Lasten
Structureel resultaat

142.416
146.795
-4.379

144.814
146.914
-2.100

850
3.449
-1.780

9.867
7.996
5.981

ANALYSE PER PROGRAMMA
Inleiding
Exploitatie (bedragen x € 1.000)
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bestuur en ondersteuning
Veiligheid
Verkeer, vervoer en waterstaat
Economie
Onderwijs
Sport, cultuur en recreatie
Sociaal domein
Volksgezondheid en milieu
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing
Resultaat 2021

Primitieve Na wijziging
begroting
68.433
72.195
-3.300
-3.421
-5.026
-4.956
-375
-597
-4.303
-4.222
-7.387
-7.883
-49.012
-49.654
-1.446
-1.492
-1.963
-2.070
-4.379

Realisatie

Verschil

75.651
-3.442
-4.138
-904
-3.756
-7.625
-47.306
-1.019
390

3.456
-21
819
-307
466
258
2.347
474
2.460

7.852

9.952

-2.100

Toelichting per programma
0. Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur - toevoeging pensioenvoorziening wethouders
Voor de huidige en voormalige wethouders die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd
hebben bereikt, is een voorziening gevormd. Eén van de grondslagen die gehanteerd
wordt bij de berekening van het benodigd doelvermogen van de pensioenvoorziening is
de rekenrente, gebaseerd op de marktrente. Op basis van nieuwe actuariële
berekeningen is een lagere toevoeging aan de voorziening voldoende. Als gevolg van de
gestegen rekenrente kunnen we volstaan met een lagere toevoeging om het
doelvermogen op peil te houden.

94.000 V

I

0.2 Burgerzaken
In 2021 zijn er meer paspoorten/ID-kaarten en rijbewijzen verstrekt dan begroot. Dit
levert een voordeel op van € 30.000. Daarnaast laat ook de legesopbrengsten van de
overige documenten bij burgerzaken een voordeel zien van € 20.000.

50.000 V

I

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - Grondverkoop gemeentelijke gronden
In 2021 zijn meer gemeentelijke gronden verkocht. Denk hierbij aan stukken grond nabij
Burg. Cremersplein in Pannerden en stukken grond ten behoeve van Point of Presence
(POP) stations voor glasvezelaansluitingen. Dit levert een voordeel op van € 70.000.

70.000 V

I
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0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - Verkoop panden
We hebben in 2021 een pand eerder verkocht dan gepland (2022). Dit leidt tot een
voordeel van € 149.000. De aanpassing van de raming 2022 leggen wij bij de eerste
voortgangsrapportage 2022 aan u voor.

149.000 V

I

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - Verhuuropbrengsten
In voorgaande jaren is een aantal panden afgestoten. Het wegvallen van de
verhuuropbrengsten is echter niet bij ieder pand verwerkt in de meerjarenbegroting. Dit
resulteert in een nadeel op de verhuuropbrengsten van € 25.000. In 2022 herstellen wij dit
en leggen wij deze wijziging aan u voor.

-25.000 N

S

0.3 - Beheer overige gebouwen - afschrijvingen
Het voordeel heeft betrekking op kapitaallasten van de Turmac Cultuurfabriek en wordt
bij de analyse op de kapitaallasten verklaard.

251.000 V

I

0.4 Overhead - Gemeentehuis
Op het regulier klein onderhoud van het gemeentehuis is minder uitgegeven. Dit houdt
ook verband met de beperkte beschikbare capaciteit voor voorbereiding, planning en het
regelen van de onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast zijn de belastingaanslag voor de
OZB en de elektriciteitskosten lager uitgevallen.

160.000 V

I

0.4 Overhead - Opbrengsten materieel
Bij de aanschaf van voertuigen hebben we de oude ingeruild. Deze inruilwaarde heeft tot
een voordeel van € 34.000 geleid.

34.000 V

I

0.4 Overhead - P&O
We melden een voordeel van € 78.000 op verschillende budgetten van P&O;
salarisadministratie, ondernemingsraad en teambuilding. Daarnaast declareerden
medewerkers minder thuiswerkvoorzieningen dan waarmee rekening was gehouden.

78.000 V

I

-530.000 N

I

0.4 Overhead - I&A
De bijdrage aan de RID laat een nadeel zien van € 43.000. Dit betreft onderhoud op
software vanuit :
▪ de vastgestelde Informatie Beleidsprojecten (IBP), zowel afgerond als op te leveren in
2021 met een onderhoudscomponent;
▪ tussentijdse gezamenlijke projecten;
▪ software en contract convergenties;
▪ onderhoud op software ten behoeve van centraal gegevensbeheer en geo informatie.
Beveiliging en Informatieveiligheid staat hoog op de prioriteitenlijst en daar is extra in
geïnvesteerd. Met name hogere onderhoudskosten van applicaties die voortvloeien uit
projecten en opdrachtverstrekking door de gemeenten.

-43.000 N

I

0.4 Overhead - aanschaf mobiele telefoons
In het laatste kwartaal van 2021 zijn versneld nieuwe smartphones vervangen. Gelet op
aanscherpingen in de dataveiligheid en de informatieveiligheid voldoen de oude
toestellen niet meer.

-55.000 N

I

0.4 Overhead - Personeelslasten & inhuur
Binnen dit programma is op de personeelslasten inclusief inhuur een nadeel ontstaan van
€ 530.000. Het totale (voordelige) resultaat op personeelslasten lichten we centraal toe in
de analyse van de personeelslasten.
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0.4 Overhead - Bijdrage RDL in de kosten van overhead
De ontvangen bijdrage van de RDL in de kosten van overhead is in werkelijkheid lager dan
begroot. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de monteurs en medewerkers van
groen en grijs minder uren voor de RDL hebben gewerkt. Hierdoor betaalt de RDL ook
minder. We verantwoorden een nadeel van € 49.000.

-49.000 N

I

0.4 Overhead - Vergunning Toezicht Handhaving
Door Corona is de horeca gesloten geweest. Hierdoor is er geen extra drank & horeca
inzet geweest bij commerciële en paracommerciële instellingen met betrekking tot de
drank- en horecavergunningen en schenken aan minderjarigen. Een voordeel van €
17.000. Daarnaast is er als gevolg van corona een voordeel van € 9.000 op opleiding- en
congreskosten. Een totaal voordeel van € 26.000.

26.000 V

I

0.4 Overhead - Ruimtelijke Ordening
In 2021 is een exploitatiebijdrage ontvangen welke ingezet is ter dekking van inhuur
personeel. Bij de baten een voordeel van € 50.000. Daarnaast is in 2021 alsnog een bedrag
van € 28.000 ontvangen voor nota's die in 2018 als oninbaar waren aangemerkt. Een
totaal voordeel van € 78.000.

78.000 V

I

1.353.000 V

I

78.000 V

I

0.7 Algemene uitkering
1.787.000 V
De algemene uitkering laat ten opzichte van de 2e voortgangsrapportage een voordeel
zien van € 1.787.000. Dit betreft de verwerking van de september- en de
decembercirculaire. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe.
Septembercirculaire:
In de septembercirculaire is in totaal € 1.014.000 aan extra inkomsten verwerkt. De
grootste posten zijn de uitkering van het BTW-compensatiefonds (€ € 500.000) en hogere
inkomsten door hogere aantallen van diverse maatstaven (€ 250.000). Daarnaast is
coronacompensatie ontvangen voor buurt- en dorpshuizen en lokale cultuur (totaal €
130.000) en is een afrekening ontvangen voor de compensatie van tekorten in de
jeugdzorg van € 130.000.
Decembercirculaire:
In de decembercirculaire is € 809.000 aan extra inkomsten verwerkt. Voor € 395.000
betreft dit coronacompensatie. Hiervan is € 174.000 een afrekening van derving van
inkomsten van de gemeente over 2020. Daarnaast € 91.000 voor lokaal cultuuraanbod en
€ 131.000 voor continuïteit in de zorg voor Wmo en jeugd.
Naast de coronacompensatie is € 283.000 ontvangen voor taakmutaties in 2021. Het
betreft o.a. jeugdhulp, diverse bedragen die samenhangen met de toeslagenaffaire en
kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht. Tenslotte is de uitkering voor het
participatiebudget met € 108.000 verhoogd.

I

0.61 OZB woningen - belastingopbrengst
In januari 2022 is een naheffingsaanslag (nakohier) opgelegd die heeft geleid tot hogere
belastingopbrengsten bij de woningen.

I

0.4 Overhead - interne doorbelastingen
Een voordelig bedrag van € 1.353.000 wordt verklaard door interne doorbelastingen naar
andere programma's. De kosten van materieel veroorzaken een nadeel en de
doorbelastingen van salarissen en overhead veroorzaken een voordeel. Op andere
programma's in deze jaarrekening leiden de doorbelastingen ook tot verschillen. Per
saldo in de jaarrekening hebben de doorbelastingen financieel geen effect.
0.5 - Treasury - rente
Binnen dit programma is het rentevoordeel € 78.000. Het totale verschil lichten wij
centraal toe bij het onderdeel resultaat, analyse van rente en afschrijving.
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84.000 V

0.62 OZB niet-woningen - belastingopbrengst
In januari 2022 is een naheffingsaanslag (nakohier) opgelegd die heeft geleid tot hogere
belastingopbrengsten bij de niet-woningen.

165.000 V

I

0.63 - Parkeerbelasting
We hebben een hoger bedrag aan parkeerbelasting ontvangen vanwege meer opgelegde
naheffingen en een hoger aantal verstrekte parkeervergunningen.

57.000 V

I

0.64 - Belastingen overig - Hondenbelasting
Er is minder opbrengst verantwoord omdat minder honden geregistreerd zijn dan
begroot. Tijdens de corona-periode was geen hondencontrole mogelijk waardoor de
aangiftemoraal is afgenomen. Eind 2021 is een hondencontrole uitgevoerd waarvan het
effect zichtbaar wordt bij de aanslagoplegging 2022.

-36.000 N

I

0.64 - Belastingen overig - Invordering
De opbrengsten van de ingevorderde bedragen zijn hoger dan geraamd. In 2021 hebben
we ingestoken op meer invorderingswerkzaamheden.

31.000 V

I

0.11 Resultaat van de rekening
-9.952.000 N
Het verschil tussen het begrote resultaat na wijziging en het gerealiseerde resultaat komt
binnen dit programma als een nadelig verschil naar voren.

I

0.5 Treasury - dividend Ataro
-220.000 N
Volgens de regelgeving wordt de dividenduitkering in de administratie van de gemeente
opgenomen in het jaar dat de jaarstukken worden vastgesteld c.q. de aandeelhouders een
besluit hebben genomen over de dividenduitkering. De jaarcijfers van Ataro over 2021 zijn
gereed en worden in 2022 vastgesteld. Het besluit over het uitkeren van dividend wordt in
2022 genomen en verantwoord. Door de opgenomen raming ontstaat er een nadeel €
220.000.

I

0.8 - overige baten en lasten
Als onderdeel van de bezuinigingen 2020-2023 heeft de raad besloten in 2022 € 350.000
en vanaf 2023 structureel € 500.000 in de interne bedrijfsvoering te gaan besparen.
Vooruitlopend op de maatregelen in 2022 hebben we reeds vroegtijdig in 2021 een aantal
maatregelen doorgevoerd welke in een voordeel resulteren van € 103.000.

103.000 V

I

0.10 mutaties reserves
De lagere onttrekking aan de algemene reserve heeft een nadelig effect op de exploitatie
van € 185.000. In 2019 is besloten een bezuiniging door te voeren op de budgetten voor
de invoering van de Omgevingswet. Naast de lagere kosten op het budget van de
Omgevingswet heeft dit ook een lagere onttrekking aan de algemene reserve tot gevolg.

-185.000 N

I

Overige verschillen In Programma 0 zijn naast de hierboven omschreven afwijkingen enkele kleine verschillen
ontstaan welke niet nader toegelicht worden.

-49.000 N

I
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1. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer - Preventieve maatregelen
Vanwege het project 7Poort zijn in 2020 een aantal externe partijen aangesloten op de
Centrale Blusvoorziening. Voor deze aansluiting betalen ze een vergoeding. In 2021 zijn
de contracten hier, met terugwerkende kracht, voor opgesteld. De vergoeding is in 2021
dan ook deels met terugwerkende kracht in rekening gebracht. Dit verklaart deels de
hogere opbrengsten. Daarnaast is de aansluitbijdrage nog niet volledig verwerkt in de
begroting. Dit leggen wij, gecombineerd met de groot onderhoudskosten, in 2022 aan u
voor.

61.000 V

S

1.2 Openbare orde en veiligheid - Opstellen en handhaven APV
De Wet op de lijkbezorging gaat ervan uit dat de nabestaanden zorgdragen voor de
uitvaart. Zijn er geen nabestaanden, dan regelt de gemeente de uitvaart. In 2021 zijn er
meer uitvaarten geweest waarvoor de gemeente de uitvaart moest regelen. Een nadeel
van € 12.000.
De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang en verzorging van zwerfdieren binnen
de gemeente. In 2021 zijn er meer dieren opgevangen dan verwacht. Een nadeel van €
32.000.
Om de boa’s efficiënter in te zetten maken ze gebruik van het systeem Sigmax en zijn ze
voorzien van handheld en mobiele printers. Het gebruik hiervan geeft tijdwinst bij het
opvragen van kentekengegevens, het opleggen van boetes en het vastleggen van
waarschuwingen. Vanaf 1 juli 2021 zijn de parkeercontroleurs in dienst gekomen. Voor
het uitschrijven van de parkeerboetes zijn er modules aangeschaft van Sigmax. Nu maken
alle boa’s gebruiken van dezelfde applicatie. Deze kosten waren niet begroot. Een nadeel
van € 14.000.
Per saldo een totaal nadeel van € 58.000

-58.000 N

I

1.2 Openbare orde en veiligheid - Opstellen en handhaven APV
Voor de extra inzet op de handhaving van de coronamaatregelen is een boa ingehuurd.
Door het voortduren van de maatregelen is een nadeel ontstaan van € 28.000.

-28.000 N

I

4.000 V

I

2.1 Verkeer en vervoer - Gladheidsbestrijding
De oorzaak voor dit incidentele nadeel is tweeledig. Ten eerste is er een nadeel ontstaan
door de extra inkoop van zout vanwege de extreme weersomstandigheden in februari
2021. Daarnaast zijn er meer tractoren ingehuurd. Dit was noodzakelijk doordat de
tractoren van de werf in technische zin niet meer voldeden. Hierdoor was de
inhuurbehoefte groter. Inmiddels zijn er nieuwe tractoren aangeschaft.

-58.000 N

I

2.1 Verkeer en vervoer - Verkeersbeleid
De activiteiten voor Verbeteren openbaar vervoer/vervoer op maat worden voor het
grootste gedeelte gedekt uit een subsidie. Per saldo zijn deze in de jaarrekening
budgettair neutraal. Bij de lasten een voordeel van € 284.000.

284.000 V

I

Overige verschillen Programma 1 komt in de jaarrekening 2021 uit op een financieel nadeel van totaal €
21.000. Naast de hierboven omschreven afwijkingen zijn er enkele kleine verschillen
welke niet nader toegelicht worden.
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
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2.1 Verkeer en vervoer - Verkeersbeleid
De gemeente Zevenaar heeft ter voorbereiding op de doortrekking A15 en verbreding van
de A12, de Arnhemseweg en de weg Hengelder gereconstrueerd. Deze reconstructies zijn
gefinancierd door de provincie. De scope uitbreidingen(uitbreidingen gelegen buiten de
projectgrens van beide reconstructies) zijn deels door RWS en deels door Zevenaar
gefinancierd. De projecten zijn opgeleverd binnen de beschikbaar gestelde
kredieten/subsidies, waarbij vooral de Integrale Gebiedsvisie Hengelder een positief
eindresultaat laat zien. Bij de baten een voordeel van € 941.000. (In RIB 2021-100 staat
een nadere toelichting.)

941.000 V

I

2.1 Verkeer en vervoer - Verkeersbeleid
De activiteiten voor Verbeteren openbaar vervoer/vervoer op maat worden voor het
grootste gedeelte gedekt uit een subsidie. Per saldo zijn deze in de jaarrekening
budgettair neutraal. Bij de baten een nadeel van € 284.000.

-284.000 N

I

2.1 Verkeer en vervoer - Wegen
Op wegen is op de lasten een nadeel gerealiseerd van € 214.000. Dit wordt grotendeels
veroorzaakt door de bijdrages die nutsbedrijven leveren voor de verhardingen. Deze
ontvangsten doteren we aan de voorziening wegen, zodat we hier in de toekomst groot
onderhoud aan diezelfde verhardingen voor kunnen plegen. Deze bijdrages zijn, zoals u
kunt zien bij de toelichting op de baten, hoger uitgevallen, waardoor ook de dotatie aan
de voorziening hoger uitvalt dan geraamd. Daarnaast wordt het verschil verklaard door
een hogere doorbelasting vanuit de interne organisatie en lager uitvallende
kapitaallasten.

-214.000 N

I

2.1 Verkeer en vervoer - Wegen
De gemeente krijgt een vergoeding van nutsbedrijven wanneer er ten behoeve van
nieuwe aanleg of schades van nutsbedrijven wegen of trottoirs aangetast worden. Deze
ontvangsten doteren we aan de voorziening wegen, zodat we hier in de toekomst groot
onderhoud aan diezelfde verhardingen voor kunnen plegen. Deze bijdrages zijn € 157.000
hoger uitgevallen dan begroot.

157.000 V

I

2.2 Verkeer en vervoer - Parkeren
Het voordeel op parkeren bedraagt € 70.000. Voor € 50.000 is dit voordeel ontstaan
doordat de conversie van de software van het digitaal parkeren en de naheffingen niet in
2021 maar in 2022 plaatsvindt. Dit betekent een voordeel in 2021. In de 1e
voortgangsrapportage wordt het budget opnieuw aangevraagd voor 2022. Daarnaast is
de geldinzameling en de meldkamer overgegaan naar een andere, goedkopere
leverancier. Dit levert een voordeel op van € 20.000.

70.000 V

I

-125.000 N

I

47.500 V

I

0.10 Mutaties reserve - Wegen
In 2016 is de reserve wegen in de voormalige gemeente Rijnwaarden gevormd vanuit de
voorziening wegen. Deze wenden we aan voor kosten achterstallig onderhoud aan wegen
in de voormalig gemeente Rijnwaarden. In de tweede voortgangsrapportage 2021
hebben we een onttrekking geraamd, maar deze is lager uitgevallen. Dit levert een nadeel
op van € 125.000.
Overige verschillen Programma 2 komt in de jaarrekening 2021 uit op een financieel nadeel van totaal €
818.500. Naast de hierboven omschreven afwijkingen zijn er enkele kleine verschillen
welke niet nader toegelicht worden.
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3. Economie
3.1 Economische ontwikkelingen - Economische zaken
De oplevering van de nieuwbouw aan het Raadhuisplein is vertraagd en is pas eind 2021
opgeleverd. De eerste huurkosten voor de ruimte in deze nieuwbouw verwachten we in
2022. Een voordeel van in totaal € 56.000. Daarnaast is er een aantal kleinere afwijkingen
van in totaal € 18.000. Dit resulteert in een voordeel van € 74.000.

74.000 V

I

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Grondexploitatie Zevenaar-Oost Bedrijven.
Ten behoeve van de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties heeft een integrale
doorrekening plaatsgevonden. Een en ander op basis van actuele marktontwikkelingen
en een uitgangspuntennotitie welke op 18 maart 2022 door ons is vastgesteld. Deze
jaarlijkse herziening is vervat in de uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021. In deze
uitvoeringsrapportage is het verwachte resultaat voor Zevenaar-Oost Bedrijven becijferd
op € 12.437.000 op basis van netto contante waarde (NCW) per 1 januari 2022. Ten
opzichte van vorig jaar is dit een verslechtering van € 345.000 NCW.
Voor deze verslechtering kunnen de volgende oorzaken worden aangewezen:

-345.000 N

I

1. De bijstelling van de grondopbrengsten in de grondexploitatie op basis van de
Grondprijsbrief 2022 bedraagt € 1.538.000 positief.
2. De rente-effecten op de diverse deelgrondexploitaties Bedrijven bedragen € 885.000
nadelig. De lagere rentevoet (1,35% in plaats van 1,57%) heeft voor deze winstgevende
grondexploitaties een dempend effect. Vertraging in de gronduitgifte, met name de FOZ,
levert ook een rentenadeel op. Dit wordt nog eens versterkt door het feit dat de
verplichte discontovoet van 2% waarmee het resultaat contant wordt gemaakt in
toenemende mate afwijkt van de rekenrente. De rekenrente welke ook aan regels
onderhevig is, laat al enkele jaren een dalende tendens zien en is voor 2021 bepaald op
1,35%. Het verschil tussen discontovoet en rekenrente werkt bij positieve
grondexploitaties nadelig uit.
3. Er heeft een prijspeilcorrectie plaatsgevonden om de budgetten te actualiseren op het
huidige prijsniveau. In combinatie met een hoger percentage voor toekomstige
inflatieverschillen levert dit een nadeel op van € 516.000.
4. Het budget voor VTU- en plankosten moest verhoogd worden vanwege een hogere
interne doorbelasting van kosten van overhead. Een nadeel van € 50.000.
5. De vertraging in de uitspraak van de Raad van State rond het Tracébesluit ViA15 heeft
tot meer onzekerheden geleid bij kavelkopers en bij de ontwikkelaar van de FOZ. De
eerder genoemde vertraging in de uitgifte vraagt om extra budget voor VTU- en
plankosten. Enkele kavels rond de FOZ en op de Landeweer vragen om extra aandacht
om deze op een verantwoorde wijze afgezet te krijgen. Hierbij is een (gedeeltelijke)
planwijziging een optie en dit kost extra uren voor onderzoek e.d. Hierdoor is het
noodzakelijk om het budget voor planvorming te verhogen met € 249.000.
6. Het budget voor beheerskosten/WOZ heffingen diende te worden bijgesteld. De
gronden blijven door vertraging in de uitgifte langer gemeentelijk eigendom wat een
hogere interne doorbelasting van onder meer WOZ-heffingen tot gevolg heeft. Het
nadelige gevolg hiervan is € 105.000.
7. Het budget voor civieltechnische werken levert per saldo een nadeel op van € 74.000
omdat de inzichten rond de (fiets)infrastructuur op 7Poort zijn gewijzigd wat onder meer
leidt tot meer vierkante meters fietspad.
8. De overige niet nader verklaarde verschillen bedragen per saldo € 4.000 nadelig.
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3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Grondexploitatie Zevenaar-Oost Bedrijven.
In de 2e Voortgangsrapportage (VGR) is uw raad gevraagd om een incidenteel budget ter
grootte van € 50.000 wegens de ontwikkelingen rond en het vestigen van Wvg (Wet
voorkeursrecht gemeenten) op 7PoortII. 7PoortII is nog geen vastgestelde
grondexploitatie. Dit budget blijkt onvoldoende te zijn geweest. Er waren meer uren en
advieskosten benodigd. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het budget van €
25.000.

-25.000 N

I

Overige verschillen Programma 3 komt in de jaarrekening 2021 uit op een financieel nadeel van totaal €
307.000. Naast de hierboven omschreven afwijkingen zijn er enkele kleine verschillen
welke niet nader toegelicht worden.

-11.000 N

I

119.000 V

I

4.2 Onderwijs - Onderwijshuisvesting
Betreft diverse incidentele meevallers: minder schades, minder gymvervoer vanwege
corona maatregelen, vervallen kosten voor de huur van 2 lokalen t.b.v. basisschool de
Carrousel per 1 juli 2021.

25.000 V

I

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingszaken - Leerlingzorg en begeleiding
De gemeentelijke bijdrage voor 'Taalhuiscoördinatie' is eenmalig bekostigd vanuit
regionale middelen voor de aanpak laaggeletterdheid. Tevens is vanuit de regionale
middelen een aanvullende eenmalige bijdrage ontvangen.
In 2021 is de in 2019 beschikbaargestelde subsidie 'Ouderbetrokkenheid, Sterk door Taal'
vastgesteld waardoor een deel van de subsidie is terugbetaald aan de gemeente.
Eén van de doelen uit dit budget heeft niet plaatsgevonden i.v.m. de corona-maatregelen
en schoolsluitingen en een activiteit is bekostigd vanuit de specifieke uitkering van het rijk
voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB).

56.000 V

I

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingszaken - Lokaal onderwijsbeleid
Het rijk (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft voor de periode
augustus 2021 t/m 31 juli 2023 een specifieke uitkering beschikbaar gesteld t.b.v. 'inhalen
covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen'. Er is in 2021 nog geen beroep gedaan op
deze middelen. We verwachten deze middelen in vermelde periode in te zetten voor
laagdrempelige opvoedingsondersteuning, contactpersoon gebiedsteams onderwijs en
opvang, schoolmaatschappelijk werk, jongerencoach en programma's voor gezonde
leefstijl.
De over 2021 ontvangen specifieke uitkering is als verplichting opgenomen in deze
jaarrekening. De termijn waarbinnen de middelen kunnen worden ingezet is verlengd t/m
31 juli 2025. Hierna volgt de definitieve verantwoording aan het rijk.

141.000 V

I

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingszaken - Lokaal onderwijsbeleid
Verwezen wordt naar de toelichting vermeld onder lasten (V 141.000). Betreft de van het
rijk ontvangen specifieke uitkering 'Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen'.

-141.000 N

I

4. Onderwijs
4. Onderwijs - Kapitaallasten
Op het programma 'Onderwijs' is ten opzichte van de begroting een voordeel
gerealiseerd van € 119.000. In de jaarrekening is onder resultaat een analyse van de
afwijkingen van de rente en afschrijving opgenomen en toegelicht.
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4.3 Onderwijsbeleid en leerlingszaken - Leerlingenvervoer
Het leerlingenvervoer laat een voordeel zien van € 164.000. De BVO DRAN heeft voor een
bedrag van € 108.000 aan besparingen gerealiseerd door lagere inzetkosten per dag.
Daarnaast zijn de kosten in de 2e helft van 2021 nog gedaald vanwege corona.

164.000 V

I

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingszaken - Peuteropvang
I.v.m. corona zijn in 2021 incidenteel minder subsidies aangevraagd.

45.000 V

I

4. Onderwijs
Saldo van diverse overige kleine verschillen die niet worden toegelicht.

57.000 V

I

5. Sport, cultuur en recreatie - kapitaallasten
Op dit programma is ten opzichte van de begroting een voordeel gerealiseerd van €
45.000. In de jaarrekening is onder resultaat een analyse van de rente en afschrijving
opgenomen en toegelicht.

38.000 V

I

5.1 Sportbeleid en activering - Sportbeoefening- en bevordering
Het rijk heeft aanvullende middelen beschikbaar gesteld (specifieke uitkering) vanuit de
regeling 'Sportakkoord 2020-2022'. Het extra bedrag is een aanvulling voor activiteiten
op het gebied van leefstijlinterventies. Deze middelen moeten in de periode 2020 t/m
2022 worden ingezet conform de voorwaarden van de regeling en zijn om die reden als
extra uitgaven (zie nadeel voor hetzelfde bedrag onder Lasten) verantwoord.

68.000 V

I

-68.000 N

I

67.000 V

I

-754.000 N

I

574.000 V

I

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering - Sportbeoefening- en bevordering
Verwezen wordt naar de toelichting vermeld onder Baten (V 68.000). Betreft inzet van de
van het rijk ontvangen specifieke uitkering o.g.v. de regeling 'Sportakkoord 2020-2022'.
5.1 Sportbeleid en activering - Sportbeoefening- en bevordering
In 2021 zijn de combinatiefunctionarissen ondergebracht bij Ataro B.V. Het is niet
haalbaar geweest om alle openstaande 'vacatures' in te vullen. Daarnaast zijn vanwege
corona nauwelijks activiteiten georganiseerd.
5.2 Sportaccommodaties - Sportbedrijf
De mutaties zijn het gevolg van de afspraken tussen gemeente en Ataro BV om te komen
tot een nieuwe beheerstructuur naar aanleiding van het rekenkameronderzoek. Als
gevolg hiervan is een eind gekomen aan de subsidierelatie. M.i.v. 2021 is deze vastgelegd
in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Vanwege de DVO is een afrekening
opgesteld van over en weer te verrekenen zaken, zoals overdracht activa, voorziening
(groot) onderhoud van de verschillende sportaccommodaties, nog niet bestede
overheidssubsidies en te verrekenen subsidies/bijdragen i.v.m. corona.
Vanaf 1 januari 2021 beschikt de gemeente weer over alle activa en de daarbij behorende
kosten. Ataro heeft een zuiver dienstverlenende rol gekregen.
5.2 Sportaccommodaties - Sportbedrijf
Zie voor de verschilverklaring de toelichting vermeld onder Lasten (taakveld 5.2).
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5.2 Sportaccommodaties - Tegemoetkoming sportverenigingen in verband met Covid 19
Als gevolg van de coronacrisis zijn wij, ter compensatie van de geleden schade,
sportverenigingen tegemoetgekomen in de huurkosten en betaalde canon. Ter
compensatie hebben we een aanvraag 'Verlening tegemoetkoming verhuurders
sportaccommodaties' ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De aanvraag is voor het 4e kwartaal 2020 en het 2e kwartaal 2021 gehonoreerd. Het
resterende nadeel kan gecompenseerd worden door de corona compensatie die we via de
algemene uitkering hebben ontvangen. Zoals u in programma 0 hebt gelezen is dit
voldoende om dit nadeel te compenseren.

-27.000 N

I

38.000 V

I

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - Huuropbrengsten
Ataro B.V. voert voor 2021 het beheer over de Turmac Cultuurfabriek (TCF) en draagt
zorg voor de exploitatie, passend binnen de oorspronkelijke exploitatie opzet. Dit vormde
de aanleiding om de exploitatie van de TCF verder uit te werken. In deze nadere
uitwerking zijn de huuropbrengsten van meerdere partijen samengevoegd en
ondergebracht onder programma 0. Deze opbrengsten stonden echter al geraamd in
programma 5 en zijn niet verwijderd. In de begroting zijn deze huuropbrengsten dus
abusievelijk dubbel opgenomen. In de eerste voortgangsrapportage 2022 leggen we dit
herstel aan u voor.

-29.000 N

S

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - Kunst en cultuur
T.g.v. corona hebben Buitenblik en het Seven Art festival in 2021 geen subsidie
aangevraagd. Hetzelfde geldt voor enkele verenigingen/orgasnisatie waardoor minder
incidentele subsidies zijn aangevraagd/verstrekt.
Daarnaast is het aantal steun aanvragen t.g.v. de corona maatregelen is beperkt gebleven
waardoor de in de 1e voorgangsrapportage geraamde extra lasten (voor
compensatiecompensatie) niet volledig zijn ingezet. Echter, we verwachten ook in 2022
nog een doorwerkend effect, o.b.v. de jaarresultaten over 2021, die nog verwerkt moeten
worden.

84.000 V

I

5.4 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - Musea
Het college heeft in het kader van coronasteun het Liemers museum in 2021 aanvullend
gesubsidieerd om extra activiteiten bij de heropening mogelijk te maken.

-29.000 N

I

5.5 Sport, cultuur en recreatie - Cultureel erfgoed
Voor de beoordeling van vergunningaanvragen wordt voor archeologie gebruik gemaakt
van de regioarcheoloog. Er zijn meer aanvragen geweest die beoordeeld moesten
worden. Hierdoor is er een nadeel ten opzichte van de begroting van € 22.000. Deze
kosten kunnen echter volledig gedekt worden uit de meeropbrengsten van de leges
omgevingsvergunningen (taakveld 8.3). Daarnaast is voor de kerkenvisie 2e termijn een
bedrag van € 35.000 betaald. Voor € 23.000 zijn deze kosten doorbelast naar andere
gemeenten. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden. Samen met nog wat
kleine verschillen is het totale nadeel € 68.000.

-68.000 N

I

46.000 V

I

5.3/5.4/5.6 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie/Musea/Media Culturele organisaties/Musea/Openbare bibliotheek
Kunstwerk! heeft over 2021 minder reguliere subsidie aangevraagd dan begroot was. In
dit bedrag is geen rekening gehouden met de elders verantwoorde incidentele extra
subsidie voor de nadelige corona effecten waarvoor compensatie van het rijk is
ontvangen.

5.5 Sport, cultuur en recreatie - Cultureel erfgoed
In 2021 is het aandeel voor andere gemeenten voor de kerkenvisie (termijn 1 en 2) in
rekening gebracht. In totaal gaat dit om een bedrag van € 38.000. Samen met nog wat
andere kleine verschillen is het totale voordeel € 46.000.
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5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Openbaar groen
Binnen openbaar groen is in 2021 een voordeel ontstaan van € 97.000. Dit heeft diverse
oorzaken. Het voordeel wordt deels veroorzaakt doordat de bestrijding van invasieve
soorten lager is uitgevallen. Voor de bestrijding invasieve soorten is een plan van aanpak
opgesteld en de roekenbestrijding was minder noodzakelijk dan voorgaande jaren.
Daarnaast blijkt dat we vanwege capaciteitsproblemen onvoldoende opdrachten in de
markt hebben gezet. Tenslotte is er in het najaar niet gesnoeid waardoor de
verwerkingskosten lager uitvielen. We hebben niet gesnoeid doordat de werknemers niet
gecertificeerd zijn om in de hoogwerkers te werken. Vanuit veiligheidsoverwegingen
hebben we besloten om de snoeiwerkzaamheden uit te stellen. Inmiddels zijn zij hier wel
voor gecertificeerd.

97.000 V

I

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Speelvoorzieningen
Vanwege capaciteitsproblemen hebben we de inspecties later uitgevoerd, waardoor de
reparaties die daarop volgen deels in 2022 plaatsvinden. Dit resulteert in een voordeel van
€ 35.000.

35.000 V

I

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Interne doorbelasting materieel
In programma 0 is een nadeel ontstaan door interne doorbelastingen naar andere
programma's van materieel. Dit leidt binnen openbaar groen tot een voordeel van €
53.000. Per saldo hebben de doorbelastingen in de jaarrekening financieel geen effect.

53.000 V

I

5.7 Sport, cultuur en recreatie - Toeristische infrastructuur
De activiteiten voor toeristische infrastructuur worden voor het grootste gedeelte gedekt
uit subsidies. Per saldo zijn deze in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij de lasten
wordt een voordeel gepresenteerd van € 54.000.

54.000 V

I

5.7 Sport, cultuur en recreatie - Toeristische infrastructuur
De activiteiten voor toeristische infrastructuur worden gedekt uit de subsidie sterk
bestuur. Bij de subsidieverantwoording is voor € 67.000 dekking gezocht bij posten die
ook in de reguliere begroting waren opgenomen of die al eerder in het
jaarrekeningresultaat zijn meegenomen. Een voordeel van € 67.000.

67.000 V

I

5.7 Sport, cultuur en recreatie - Toeristische infrastructuur
De activiteiten voor toeristische infrastructuur worden voor het grootste gedeelte gedekt
uit subsidies. Per saldo zijn deze in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij de baten
wordt een nadeel gepresenteerd van € 54.000.

-54.000 N

I

5. Sport, cultuur en recreatie
Overige kleine verschillen welke niet nader worden toegelicht.

66.000 V

I

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Toezicht en kwaliteit zorgaanbieders
In 2021 wilden wij regionaal afspraken maken om te komen tot een verscherpt toezicht bij
zorgaanbieders. Deze verscherping is gerealiseerd in 2022. Het budget voor 2021 is
daarmee niet aangesproken.

35.000 V

I

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Maatschappelijke ondersteuning algemeen
Door overname van personeel zijn er lagere kosten gemaakt bij de subsidieverlening t.b.v.
het maatschappelijk werk.

99.000 V

I

-68.000 N

I

6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Maatschappelijke ondersteuning algemeen
In 2021 zijn diverse organisaties gecompenseerd, met een aanvullende subsidie, voor de
nadelige effecten in de exploitatie als gevolg van de coronacrisis.
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6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Gemeenschapshuizen en wijkcentra
In 2021 is extra subsidie verstrekt als compensatie voor de gevolgen van de coronacrisis
aan een kulturhus. Daarnaast is rekening gehouden met verwachte lasten n.a.v. de
ontvangen aanvragen -gebaseerd op de jaarrekeningen- van diverse buurt- en
dorpshuizen.

-36.000 N

I

30.000 V

I

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Uitvoeringsagenda
Er is sterk ingezet op de implementatie van de uitvoeringsagenda. In deze
voorbereidingsfase zijn er nog relatief weinig uitgaven. De verwachting is dat het budget
van € 400.000 in de komende tijd zal worden benut.

360.000 V

I

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Preventie en POH
In het kader van de preventie wordt sterk ingezet op de POH (praktijk ondersteuners
huisartsen). Halverwege 2021 is de deelname uitgebreid. Hierdoor is niet het volledige
budget benut.

160.000 V

I

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Buurtbemiddeling
Op het gebied van preventiemaatregelen is een stimuleringsbijdrage steungezinnen
ontvangen van € 40.000.

40.000 V

I

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie- Wmo doelgroepenvervoer
Het doelgroepenvervoer Wmo laat een voordeel zien van € 25.000. Dit bedrag is het
gevolg van minder vervoer in de 2e helft van 2021 door corona (€ 66.000 voordeel) en een
afrekening over heel 2021 van minder ontvangen eigen bijdragen (€ 42.000 nadeel).

25.000 V

I

6.2 Wijkteams - Cliënten-ondersteuning
Naast de reguliere subsidieverlening 2021 aan MEE Oost-Gelderland en stichting Sensire,
is er geen aanvullende afname van producten en diensten geweest.

45.000 V

I

6.2 Wijkteams - uitvoeringskosten sociaal domein
De uitvoeringskosten Wijkteams bestaan met name uit loonkosten en inhuur. De
inhuurkosten konden gedeeltelijk worden opgevangen (bijv. vacatureruimte). Per saldo
blijft er op dit product een nadeel van € 100.000. Het totale resultaat op personeelslasten
(inclusief inhuur) lichten we centraal toe in de analyse van de personeelslasten.

-100.000 N

I

6.3 Inkomensregelingen - minimabeleid
Voor de uitvoering en de kosten van de regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke
Kosten' (TONK-regeling) zijn minder uitgaven gedaan dan de door het rijk, via de
algemene uitkering, beschikbaar gestelde budget. Deze middelen hoeven niet specifiek
verantwoord te worden aan het rijk.

475.000 V

I

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Kinderopvang
Vanwege de coronacrisis hebben in 2021, i.v.m. sluiting van accommodaties, minder
inspecties plaatsgevonden.
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6.3 Inkomensregelingen - Minimabeleid
Vanwege Corona is 2021 geen representatief jaar waar het gaat om de diverse uitgaven
voor de uitvoering van het minimabeleid.
- Vanuit de bijzondere bestand zijn minder kosten gemaakt dan begroot. Hierdoor zijn
ook de extra geraamde middelen vanuit het rijk, als onderdeel van het steun- en
herstelpakket n.a.v. corona, niet benut. Voor de uitvoering van SMI (Sociaal medische
indicatie) is een deel van de kosten gedekt uit de middelen voor
onderwijsachterstandenbeleid.
- Voor de Gelrepas waren de uitgaven hoger dan verwacht. Dit heeft te maken met de
invoering van de nieuwe Gelrepas per 2021 en daarnaast is meer gebruik gemaakt van de
pas dan voorheen, wat ook de doelstelling is.

289.000 V

I

6.3 Inkomensregelingen - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers
(Tozo)
Voor de tijdelijke regeling (specifieke uitkering) Tozo is in juni 2021 een voorschot van het
rijk (ministerie van SZW) ontvangen van ruim € 1,7 miljoen. De werkelijke verantwoorde
uitgaven zijn lager waardoor een deel van het ontvangen voorschot terugbetaald is aan
het rijk.

213.000 V

I

6.3 Inkomensregelingen - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers
(Tozo)
Verwezen wordt naar de toelichting vermeld onder Lasten (V 213.000).

-213.000 N

I

6.3 Inkomensregelingen - Inkomensvoorzieningen (BUIG/Bbz)
Het voordelige saldo is een gevolg van lagere uitkeringslasten, met name de verwachte
nadelige corona effecten zijn achterwege gebleven. In de 2e VGR 2021 is nog uitgegaan
van een geprognosticeerd tekort op het BUIG-budget van 5,9% terwijl het werkelijke
tekort 3,9% bedraagt.

514.000 V

I

6.3 Inkomensregelingen - Schuldhulpverlening
Zowel vanuit het rijk als vanuit het lokale herstelplan zijn incidenteel middelen
beschikbaar gesteld voor het schuldenbeleid vanwege de verwachte corona-effecten.
Schuldhulpverlening aan ondernemers heeft in 2021 bij de RSD vorm gekregen. De
kosten hiervoor zijn echter lager dan verwacht. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de
verschillende steunmaatregelen voor ondernemers, waaronder de TOZO en uitstel van
betalingen voor o.a. de Belastingdienst.

26.000 V

I

6.3 Inkomensregelingen - Gemeentelijke belastingen, kwijtscheldingen
De verwachte grote stijging van het aantal kwijtscheldingsverzoeken als gevolg van de
coronacrisis is niet doorgezet. De economische neergang waarmee aanvankelijk rekening
was gehouden is in 2021 uitgebleven en daarmee is het aantal faillissementen en
werklozen beperkt gebleven.

100.000 V

I
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6.4 Begeleide participatie - Sociale werkvoorziening (SW)
Het lagere bijdrage (voordeel € 93.000) voor de uitvoering van de SW is ontstaan door:
- een lagere bijdrage aan de Modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR) - Sociaal
Domein Centraal Gelderland voor de module WgSW door een hogere uitstroom
(natuurlijk verloop) van het aantal SW-mensen dan begroot.
- een hogere bijdrage (inkomst voor de MGR) van de buitengemeenten.
- lagere uitgaven voor begeleiding/ondersteuning (module 8) voor SW medewerkers met
een loonwaarde < 25%.
In de decembercirculaire 2021 zijn extra middelen voor het jaar 2021 beschikbaar gesteld
(toegevoegd aan de Algemene uitkering / 'Integratie-uitkering Participatie') voor het
opvangen van de exploitatietekorten bij de sociale werkbedrijven. Overeenkomstig de
gemaakte afspraken hierover in regionaal verband zijn deze middelen deels uitbetaald
(nadeel € 24.000) aan Scalabor.

69.000 V

I

6.5 Arbeidsparticipatie - Participatie/re-integratie
Als gevolg van de coronacrisis zijn incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld via de
algemene uitkering (december circulaire 2020). In de 1e VGR 2021 zijn deze lasten
bijgeraamd. De middelen voor Re-integratie inclusief de extra middelen zijn niet volledig
ingezet. Dit als gevolg van:
- de beperkende maatregelen van het RIVM;
- de verwachte instroom, vanwege corona, is achterwege gebleven;
- verhoogde uitstoom door economische ontwikkelingen (huidige krapte op de
arbeidsmarkt).

393.000 V

I

6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo - eigen bijdrages
Door een stijging van het aantal maatwerkvoorzieningen zijn er ook meer eigen bijdrages
geïnd.

46.000 V

I

6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo - Wmo hulpmiddelen
-1.275.000 N
Op basis van een nieuwe aanbesteding van Wmo-hulpmiddelen zouden alle
hulpmiddelen, in het bezit van de gemeente, worden verkocht. De formele overdracht zal
echter pas in 2022 plaats vinden. We hebben de verkoopopbrengst dus niet gerealiseerd
in 2021.
Zie ook de toelichting bij de lasten op taakveld 6.6 en taakveld 0.10 die hier ook
betrekking op hebben.

I

6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo - Wmo hulpmiddelen
Op basis van een nieuwe aanbesteding van Wmo-hulpmiddelen zouden alle
hulpmiddelen, in het bezit van de gemeente, worden verkocht en zou de boekwaarde
worden afgeboekt. De formele overdracht zal echter plaatsvinden in 2022. De afboeking
van de boekwaarde wordt daarmee ook verschoven naar 2022.
Zie ook de toelichting bij de baten van taakveld 6.6 en bij taakveld 0.10 die hier ook
betrekking op hebben.

1.775.000 V

I

6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo - Wmo woonvoorzieningen
We zien dit jaar een stijging van het aantal verstrekte woonvoorzieningen. De inschatting
is dat dit grotendeels een inhaaleffect is van het eerste coronajaar.

-170.000 N

I

115.000 V

I

6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo - Doelgroepenvervoer dagbesteding
Het doelgroepenvervoer dagbesteding laat een voordeel zien van € 115.000.
Voornamelijk door corona is het vervoer naar de dagbesteding in 2021 een stuk lager
geweest.
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6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
De totale uitgaven voor WMO zijn in 2021 overschreden met € 830.000. Wanneer we
verder inzoomen dan zien we dat de kosten voor WMO-begeleiding € 220.000 minder zijn
dan geraamd, terwijl de Hulp bij het Huishouden is overschreden met € 1.050.000. In deze
kosten zitten ook extra kosten in verband met corona. Hiervoor is in 2021 € 485.000
geraamd.
Hierdoor wordt het nadeel op dit taakveld verlaagd naar € 345.000.

-345.000 N

S

6.72 Maatwerkdienstverlening 18In 2021 is voor jeugdzorg € 990.000 meer uitgegeven dan geraamd. In deze kosten zitten
ook de uitgaven die gerelateerd zijn aan corona. Voor de corona is € 655.000 aan dekking
beschikbaar. Hierdoor kan het nadeel op dit taakveld worden verlaagd naar € 335.000.
Niet vast te stellen is hoeveel de coronaschade werkelijk is geweest.

-335.000 N

S

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Doelgroepenvervoer Jeugd
De kosten van het vervoer op grond van de jeugdwet zijn in 2021 met € 60.000 gestegen.
Voor een deel heeft dit te maken met extra vervoer vanwege corona. Daarnaast is sprake
van een autonome stijging van het jeugdvervoer.

-60.000 N

I

6.82 Geëscaleerde zorg 18Voor de crisis jeugdhulp, jeugdreclassering en tegengaan huiselijk geweld en
kindermishandeling is € 425.000 minder uitgegeven dan geraamd. Of de minderuitgaven
een directe relatie hebben met corona is niet vast te stellen.

425.000 V

S

0.10 Mutaties reserves - boekwaarde Wmo hulpmiddelen
Op basis van een nieuwe aanbesteding van Wmo-hulpmiddelen zouden alle
hulpmiddelen, in het bezit van de gemeente, worden verkocht. Het verschil tussen
opbrengstwaarde en boekwaarde (€ 500.000) zou worden onttrokken aan de algemene
reserve. De formele overdracht heeft echter niet in 2021 plaatsgevonden. Daarmee is ook
de boekwaarde niet afgeboekt en zijn de hulpmiddelen niet verkocht. Deze overdracht zal
plaats vinden in 2022. Hierdoor is een nadeel op de reservemutaties ontstaan.

-500.000 N

I

215.000 V

I

7.1 Volksgezondheid - Jeugdgezondheidszorg
Vanwege Corona maatregelen zijn er nog geen activiteiten geweest in 2021 voor
'Kansrijke Start', lagere kosten HALT projecten/activiteiten (voorlichting en preventie)
vanwege schoolsluiting en zijn er nauwelijks uitgaven voor het JOGG-project (Jongeren
Op Gezond Gewicht).

67.000 V

I

7.1 Volksgezondheid - Jeugdgezondheidszorg (VGGM)
Een lagere subsidie aan de gemeenschappelijke regeling VGGM voor het lokaal
maatwerkdeel (huisvesting en nog geen kosten vindplaatsgericht werken, start in 2022).
Daarnaast heeft in 2021 de subsidieafrekening over 2020 plaatsgevonden waardoor een
bedrag is ontvangen.

53.000 V

I

Overige verschillen
Naast de omschreven afwijkingen per taakveld zijn er diverse verschillen (< € 25.000) die
wij niet verder toelichten.
7. Volksgezondheid en milieu

196

7.2 Riolering - Onderhoud en reparaties
In 2021 zijn de onderhoud- en reparatiekosten voor de riolering lager uitgevallen. Dit
wordt onder meer veroorzaakt doordat de status van de riool objecten van de voormalige
gemeente Rijnwaarden niet compleet zijn. Hierdoor zijn de benodigde
onderhoudswerkzaamheden lastig in te schatten en is de kans op afwijking groter. Het
merendeel van de oude riolering moet nog vervangen worden. Bij vervanging worden
uiteraard alle gegevens correct vastgelegd.

70.000 V

I

7.2 Riolering - Telefoon- en datacommunicatie
In de afgelopen periode blijkt dat de telefoon- en datacommunicatiekosten dalende zijn.
Wij zien hier een structureel effect en hebben dit dan ook meegenomen bij het opstellen
van het Watertakenplan 2022-2026. Deze leggen wij medio 2022 aan u voor.

30.000 V

S

7.2 Riolering - Opbrengst rioolheffing
De opbrengsten riolering zijn hoger uitgevallen doordat de leegstand lager is uitgevallen
dan verwacht. Dit resulteert in een voordeel van € 218.000.

218.000 V

I

7.3 Afval - Afvalinzameling
De kosten omtrent afvalinzameling zijn € 88.000 hoger uitgevallen. Dit wordt in
belangrijke mate veroorzaakt doordat we in 2021 6% meer GFT afval hebben ingezameld
dan in het jaar daarvoor. Dit heeft logischerwijs geleid tot hogere verwerkingskosten. De
komende periode onderzoeken we verder of dit een aanhoudende trend is waar we de
meerjarenbegroting op aan moeten passen. In 2021 resulteerde dit in een nadeel van €
37.000.
Tevens zijn er meer interne kosten doorbelast voor straatreiniging en belastingen. Dit
heeft een negatief effect op afval van € 33.000.
Tenslotte zijn de inzamelkosten PMD € 18.000 hoger uitgevallen. De inzamelkosten PMD
zijn gestegen doordat de plastic inzamelzakken duurder zijn geworden en er tevens meer
gebruikt zijn. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 88.000.

-88.000 N

I

7.3 Afval - Vergoeding oud papier
In de tweede voortgangsrapportage hebben wij u al geïnformeerd over de stijging van de
marktprijs voor oud papier. Op basis van de gemiddelde vergoeding in de eerste vier
maanden van 2021 hebben wij hierin een voordeel gemeld van € 155.000. Wij hadden dit
voorzichtigheidshalve ingeschat. De marktprijs voor papier is in het tweede halfjaar
echter op een blijvend hoog niveau gebleven. Hierdoor is een extra voordeel ontstaan van
€ 50.000.

50.000 V

I

7.4 Milieubeheer - Warmtetransitie
In de Kadernota 2021 is € 150.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar warmtenet
stad Zevenaar. De verwachting was dat eind 2021 een intentieovereenkomst opgesteld
zou worden. Door ontwikkelingen is het project verbreed naar de mogelijkheden van het
doortrekken naar Didam (gemeente Montferland). Door deze verbreding van het
onderzoeksgebied is de oorspronkelijke planning niet haalbaar. Het afsluiten van de
intentieovereenkomst wordt nu medio 2022 verwacht. Dit resulteert in een voordeel van
€ 71.000. Bij de 1e VGR 2022 zullen wij u vragen dit restant bedrag voor 2022 opnieuw
beschikbaar te stellen.

71.000 V

I

7.4 Milieubeheer - Energietransitie
Jaarlijks is een bedrag beschikbaar voor initiatieven uit de samenleving. In 2021 zijn geen
concrete initiatieven geweest die geleid hebben tot een bijdrage door de gemeente. Dit
levert een voordeel op van € 56.000. Daarnaast een voordeel van € 20.000 op contracten
Garantie van Oorsprong. Deze raming was gebaseerd op een ingroeimodel. In totaal een
voordeel van € 76.000.

76.000 V

I
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7.4 Milieubeheer - Uitvoering en toezicht
Jaarlijks is een bedrag beschikbaar voor het aandeel "Vraaggestuurd advieswerk". Deze
aanvragen zijn door de coronapandemie achtergebleven. Er zijn o.a. geen specifieke
(geluids)controles bij evenementen en de horeca uitgevoerd. Dit levert een voordeel van
€ 40.000 op. Daarnaast is er een klein voordeel van € 8.000 bij de bijdrage aan de ODRA.
Dit wordt verklaard doordat 99% van het vastgestelde werkpakket ODRA 2021 is
uitgevoerd. Per saldo een voordeel van € 48.000.

48.000 V

I

7.4 Milieubeheer - Regeling reductie energiegebruik
Op begrotingsbasis is geen rekening gehouden met deze activiteit maar het wordt gedekt
uit een subsidie. Per saldo zijn baten en lasten in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij
de lasten een nadeel van € 169.000.

-169.000 N

I

7.4 Milieubeheer - Regeling reductie energiegebruik
Op begrotingsbasis is geen rekening gehouden met deze activiteit maar het wordt gedekt
uit een subsidie. Per saldo zijn baten en lasten in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij
de baten een voordeel van € 169.000.

169.000 V

I

7.4 Milieubeheer - Regeling reductie energiegebruik woningen
De activiteit "regeling reductie energiegebruik woningen" wordt gedekt uit een subsidie.
Per saldo zijn deze in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij de lasten wordt een
voordeel gepresenteerd van € 138.000.

138.000 V

I

7.4 Milieubeheer - Regeling reductie energiegebruik woningen
De activiteit "regeling reductie energiegebruik woningen" wordt gedekt uit een subsidie.
Per saldo zijn deze in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij de baten wordt een nadeel
gepresenteerd van € 138.000.

-138.000 N

I

7.5 Begraafplaatsen en crematoria - Onderzoek
Er is per saldo een nadeel van € 35.000 gerealiseerd op de begraafplaatsen. De
belangrijkste reden hiervoor is dat wij in 2021 merkten dat onze administratie niet
volledig aansloot op de werkelijkheid. Om dit volledig in beeld te krijgen hebben we dan
ook een onderzoek uit laten voeren. Dit heeft geleid tot een overschrijding.

-35.000 N

I

0.10 Mutaties reserve - Afval
Het resultaat binnen het product afval was positief. Deze € 279.000 is gestort in de
reserve afval. Dit was een minder positief resultaat dan we bij de tweede
voortgangsrapportage hadden voorzien. Dit wordt onder meer veroorzaakt door hogere
verwerkingskosten GFT en hogere inzamelkosten PMD (zoals hiervoor toegelicht). De
hogere opbrengsten oud papier zijn niet voldoende om deze nadelen te ondervangen.

56.000 V

I

-109.000 N

I

-37.000 N

I

0.10 Mutaties reserve - Riool
Het resultaat binnen het product riool was positief. Een deel van dit positieve resultaat is
veroorzaakt door lager uitvallende kapitaallasten. Dit voordeel is ten gunste gebracht aan
de voorziening riolering. Het resterende resultaat van € 109.000 is gestort in de reserve
riool. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door hogere opbrengsten rioolheffing
huishoudens.
0.10 Mutaties reserve - Bestemmingsplannen
De raming voor de onttrekking aan de bestemmingsreserve bestemmingsplan
buitengebied is abusievelijk verantwoord onder dit programma. De werkelijke
onttrekking is verantwoord in programma 8. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 37.000.
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7. Volksgezondheid en milieu
Programma 7 komt in de jaarrekening 2021 uit op een financieel nadeel van totaal €
473.500. Naast de hierboven omschreven afwijkingen zijn er enkele kleine verschillen
welke niet nader toegelicht worden.

3.500 V

I

8.1 Ruimtelijke ordening - Omgevingswet
Voor de invoering van de omgevingswet is voor 2021 abusievelijk € 125.000 teveel
geraamd. Dit resulteert in een voordeel op deze post. In de jaarrekening 2020 is een
nadeel gerapporteerd van € 125.000. De kosten van de omgevingswet worden gedekt uit
de reserve. Daarmee is het effect op de jaarrekening nihil.

125.000 V

I

8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) - Verkoop panden
Vanuit de bezuinigingsopgave in 2019 is een aantal panden op de verkooplijst gezet. De
opbrengst van de verkoop van één van deze panden stond geraamd op 2021, maar dit is
niet gerealiseerd. Dit komt onder meer doordat de bestemmingswijziging van een
agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning noodzakelijk is voor de verkoop.
Daarnaast heeft het Didam-Arrest een vertragend effect op het verkoopproces. Doordat
het pand niet verkocht is, wordt de bijbehorende boekwaarde ook nog niet in één keer
afgeschreven. Dit leidt in 2021 tot een eenmalig voordeel. Deze valt echter grotendeels
weg tegen het hieraan gerelateerde nadeel op de verkoopopbrengsten. Bij de eerste
voortgangsrapportage 2022 zullen we de kapitaallasten opnieuw ramen.

289.000 V

I

8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) - Verkoop panden
Vanuit de bezuinigingsopgave in 2019 is een aantal panden op de verkooplijst gezet. De
opbrengst van de verkoop van één van deze panden stond geraamd op 2021, maar dit is
niet gerealiseerd. Dit komt onder meer doordat de bestemmingswijziging van een
agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning noodzakelijk is voor de verkoop.
Daarnaast heeft het Didam-Arrest een vertragend effect op het verkoopproces. Dit
resulteert in 2021 in een nadeel op de verkoopopbrengst. Dit wordt gecompenseerd door
het hieraan gerelateerde voordeel op de kapitaallasten. Bij de eerste
voortgangsrapportage 2022 zullen we de verkoopopbrengsten opnieuw ramen.

-235.000 N

I

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
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8.2 Grondexploitatie Zevenaar-Oost Wonen
1.745.000 V
Ten behoeve van de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties heeft een integrale
doorrekening plaatsgevonden. Een en ander op basis van actuele marktontwikkelingen
en een uitgangspuntennotitie welke op 18 maart 2022 door ons is vastgesteld. Deze
jaarlijkse herziening is vervat in de uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021. In deze
uitvoeringsrapportage is het verwachte resultaat voor Zevenaar-Oost Wonen becijferd op
negatief € 31.465.000 op basis van netto contante waarde (NCW) per 1 januari 2022. Ten
opzichte van vorig jaar is dat een verbetering van € 1.745.000 NCW.
Voor deze verbetering kunnen de volgende oorzaken worden aangewezen:
1. Op basis van de uitvraag bij ontwikkelaars van De Holtkamp en de herverdeling van
vrije kavels konden hogere grondopbrengsten worden ingeboekt. De gevolgen van de
grondprijsbrief 2022 zijn ook verwerkt in de grondexploitatie wat een positief effect had.
Dit leidt in totaal tot een verbetering van het resultaat van € 2.193.000.
2. Aan de opbrengstenkant zijn de aansluitbijdragen voor het warmtenet geïndexeerd.
Ook is het aantal aansluitingen in De Holtkamp verhoogd. Dit zorgt voor een toename
van de opbrengsten van € 101.000.
2. Ten aanzien van de Holtkamp moesten er ook bijstellingen plaatsvinden in de
civieltechnische ramingen. Deze deelgrondexploitatie was tot op heden berekend op
basis van grove kengetallen. Aan de hand van het inrichtingsplan, de inschrijvingen voor
het bouwrijp maken e.d. is de raming voor deze kosten verhoogd met € 488.000. In de
overige deelgebieden houden we ook rekening met hogere kosten wat leidt tot een extra
nadeel van € 75.000.
3. De rente-effecten op de diverse deelgrondexploitaties Wonen bedragen € 225.000
voordelig. Hogere grondopbrengsten (zie hiervoor) leveren hogere rente-opbrengsten op.
De lagere rentevoet (1,35% in plaats van 1,57%) heeft voor deze winstgevende
grondexploitaties echter een dempend effect. De verplichte discontovoet van 2%
(waarmee het grondexploitatieresultaat contant wordt gemaakt) wijkt de laatste jaren in
toenemende mate af van de rekenrente. De laatste (welke ook aan regels onderhevig is),
laat al enkele jaren een dalende tendens zien en is voor afgelopen jaar bepaald op 1,35%.
Het toenemende verschil tussen discontovoet en rekenrente werkt bij negatieve
grondexploitaties voordelig uit.
4. Het budget voor VTU- en plankosten moest worden verhoogd vanwege een hogere
interne doorbelasting van kosten van overhead. Dit resulteert in een nadeel van € 61.000.
5. Er heeft een prijspeilcorrectie plaatsgevonden om de budgetten te actualiseren op het
huidige prijsniveau. Tevens wordt rekening gehouden met hogere kostenstijgingen in de
resterende periode van de grondexploitatie. Onder aftrek van toekomstige
opbrengststijgingen levert dit per saldo een nadeel op van € 152.000.
6. Overige verschillen grondexploitatie Zevenaar-Oost Wonen: € 2.000 voordelig.
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8.2 Grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay

338.000 V

I

83.000 V

I

8.3 Wonen en bouwen - Interne doorbelastingen
Binnen dit programma is op interne doorbelastingen een nadeel ontstaan van € 350.000,
grotendeels gerelateerd aan het taakveld Wonen en Bouwen. Per saldo hebben de
doorbelastingen in de jaarrekening financieel geen effect.

-350.000 N

I

8.3 Wonen en bouwen - Omgevingsvergunningen en toezicht
Er zijn aanzienlijk meer aanvragen voor omgevingsvergunningen binnen gekomen dan
voorzien bij de 2e VGR. Hierdoor zijn legesinkomsten hoger dan verwacht werd, namelijk
€ 411.000.

411.000 V

I

Ten behoeve van de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties heeft een integrale
doorrekening plaatsgevonden. Een en ander op basis van actuele marktontwikkelingen
en een uitgangspuntennotitie die op 18 maart 2022 door ons is vastgesteld. Deze
jaarlijkse herziening is vervat in de uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021. In deze
uitvoeringsrapportage is het verwachte resultaat voor Middag Oost & Zwanenwaay
berekend op negatief € 4.251.000 op basis van netto contante waarde (NCW) per 1 januari
2022. Ten opzichte van vorig jaar is dat een verbetering van € 338.000 NCW. Voor deze
verbetering kunnen de volgende oorzaken worden aangewezen:
1. De grondprijzen in deze grondexploitatie zijn aangepast op basis van de grondprijsbrief
2022. Ook leverde de herverkaveling van vrije kavels in de Middag Oost een voordeel op.
In totaliteit is er sprake van een voordeel van € 269.000.
2. Voor het uitvoeren van trillingsonderzoeken in de Middag Oost was geen budget
aanwezig. Toch werd dit als noodzakelijk geacht. Er was daarentegen een budget
opgenomen wegens herontwikkelingskosten voor fase 2. Per saldo nadeel van € 15.000.
3. De rente-effecten bedragen € 40.000 voordelig. De verplichte discontovoet van 2%
(waarmee het grondexploitatieresultaat contant wordt gemaakt) wijkt de laatste jaren in
toenemende mate af van de rekenrente. De laatste (welke ook aan regels onderhevig is),
laat al enkele jaren een dalende tendens zien en is voor afgelopen jaar bepaald op 1,35%.
Het toenemende verschil tussen discontovoet en rekenrente werkt bij negatieve
grondexploitaties voordelig uit.
4. Het budget voor VTU- en plankosten moest worden verhoogd vanwege de
planvoorbereiding van fase 3 van de Middag Oost. Deze fase is nog niet verwerkt in de
grondexploitatie maar vergt wel voorbereidingstijd. In het afgelopen jaar zijn daarnaast
meer uren besteed aan het toezicht houden op het woonrijp maken van fase 2. Dit alles
resulteert in een nadeel van € 105.000.
5. Het woonrijp maken van fase 2 van Middag Oost kan ruim binnen budget worden
uitgevoerd. Daarmee kan een deel van het budget incl. onvoorzien vrijvallen. De levert
een voordeel op van € 145.000.
6. Er heeft een prijspeilcorrectie plaatsgevonden om de budgetten te actualiseren op het
huidige prijsniveau. Tevens wordt rekening gehouden met enerzijds hogere
kostenstijgingen in de resterende periode van de grondexploitatie. Anderzijds zijn de
toekomstige opbrengststijgingen ook hoger dan het voorgaande jaar. Per saldo levert dit
een voordeel op van € 4.000.
8.3 Wonen en bouwen - Inhuur derden
Binnen dit programma is op de budgetten van inhuur een voordeel ontstaan van € 83.000,
grotendeels gerelateerd aan het taakveld Wonen en Bouwen. Het totale resultaat op
personeelslasten lichten we centraal toe in de analyse van de personeelslasten.
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8.3 Wonen en bouwen - Welstand
In 2021 is € 31.000 meer uitgegeven aan advieskosten voor welstand. Dit was bij de 2e
VGR 2021 niet voorzien. Tegenover deze hogere lasten staan echter ook meer
legesinkomsten. Waardoor het effect per saldo € 17.000 positief is.

-31.000 N

I

8.3 Wonen en bouwen - Welstand
In 2021 is € 48.000 meer ontvangen voor legesinkomsten ten behoeve van welstand. Dit
was bij de 2e VGR 2021 niet voorzien. Tegenover deze hogere baten staan echter ook
meer uitgaven. Waardoor het effect per saldo € 17.000 positief is.

48.000 V

I

0.10 Mutatie reserves - Bestemmingsplan buitengebied
De raming voor de onttrekking aan de bestemmingsreserve bestemmingsplan
buitengebied is abusievelijk verantwoord onder programma 7. De werkelijke onttrekking
is verantwoord in dit programma. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 37.000.

37.000 V

I

ANALYSE PERSONEELSLASTEN
Personeelslasten (bedragen x € 1.000)
inhuur derden
inhuur derden wegens ziekte
salarissen, incl. vergoeding voor personeel
voormalig en bovenformatief personeel
Totaal

begroot

realisatie

saldo

5.992

6.000

-8

380

451

-71

18.923

18.511

412

85

82

3

25.380

25.044

335

Het saldo van personeelslasten en inhuur derden van de ambtelijke organisatie over 2021 komt in totaal uit op
€ 335.000 voordelig. De vacatureruimte binnen de afdelingen in de salarisbudgetten is grotendeels benut voor
de noodzakelijke externe inhuur. Alhoewel we in totaal een voordeel hebben behaald, zijn er per domein op de
inhuurbudgetten afwijkingen ontstaan. De lasten voor inhuur derden wegens ziekte komen iets boven de
raming uit. Over 2021 was het ziekteverzuim 4,61.%, een lichte stijging ten opzichte van 2020 (4,48%). Op de
post van voormalig- en bovenformatief personeel is een klein voordeel zichtbaar van € 3.000.
ANALYSE RENTE EN AFSCHRIJVING
Werkelijke rente
De werkelijke rente is de rente die we betalen voor de aangetrokken vaste geldleningen aan financiële
instellingen waar we deze leningen hebben afgenomen.
Rente aan de grondexploitatie
Over de boekwaarde van de complexen wordt elk jaar rente berekend en bijgeschreven op de boekwaarde.
Volgens de voorschriften is het verplicht om rente over de boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie
(BIE) te berekenen en toe te rekenen (mede in relatie met de vennootschapsbelasting). Het percentage voor
de gemeente is maximaal het gewogen gemiddelde van de rente die de gemeente werkelijk betaald over het
vreemde vermogen zijn, waarbij de verhouding van de totalen van het vreemde en totale vermogen moet
worden betrokken. Voor 2021 is dit percentage 1,35. In totaal is in 2021 € 604.000 aan rente toegerekend aan
de grondexploitaties.
Afschrijvingen
Afschrijven is het boekhoudkundig verwerken van de waardevermindering van uitgaven, waarvan het nut zich
over meerdere jaren uitstrekt, genaamd investeringen of kapitaalgoederen. Het afschrijvingsbedrag vormt
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een kostenpost op de taakvelden van de exploitatie. De afschrijvingskosten worden bepaald door de
aanschafwaarde te delen door de technische of economische levensduur. In onze gemeente wordt volgens de
lineaire methode (vast bedrag per jaar) afgeschreven. Uitzonderingen hierop zijn activa waarover afspraken
met derden zijn gemaakt waaronder Gemeenschappelijke Regelingen.
De vertraging of versnelling van voorgenomen investeringen leidt tot onvermijdelijke afwijkingen in de
afschrijvingen. Voor de verschillen in de investeringsbedragen verwijzen wij u naar het kredietoverzicht dat als
bijlage in deze jaarrekening is opgenomen.
Niet alle afwijkingen van de afschrijvingen leiden tot een resultaat door een relatie met een reserve of verhaal
via een rijkssubsidie. Hieronder is aangegeven welke afwijkingen een effect hebben op het rekeningsaldo.
De afwijkingen groter dan € 50.000 worden hieronder toegelicht.
Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Afschrijvingen

1.

Primitieve Na wijziging
begroting
5.841
6.799

Realisatie

Verschil

4.492

2.307

Afwijkingen van de ramingen voor afschrijvingen per programma zonder effecten op het
rekeningsaldo na winstbestemming.

Programma
6

Omschrijving investering

bedrag (x € 1.000)

Boekwaarde WMO hulpmiddelen

1.444

In 2021 zijn de Wmo-hulpmiddelen aanbesteed. Dit is regionaal gebeurd, samen met de gemeenten
Westervoort en Duiven. De uitkomst heeft er toe geleid dat we niet meer zelf de hulpmiddelen
(scootmobielen en rolstoelen) kopen, maar deze gaan huren (leasen).
Omdat de huidige hulpmiddelen worden overgedragen (verkocht) aan de nieuwe leverancier, moet de huidige
boekwaarde worden afgeboekt en hiervoor is een raming opgenomen. Aangezien de overdracht in 2021 niet
heeft plaatsgevonden is de huidige boekwaarde niet afgeboekt wat een voordeel te zien geeft van € 1.444.000
aan afschrijvingslasten. Daar staat een nadeel tegenover omdat de geraamde verkoopopbrengst van €
1.275.000 ook niet is ontvangen. Zie de verschillenanalyse op programma 6 onder 0.10 mutaties reserves en
6.6 Maatwerkvoorzieningen - WMO hulpmiddelen waaruit blijkt dat de verschillen, waaronder de afschrijving
op de boekwaarde, tegen elkaar wegvallen.
2.

Afwijkingen per programma van kapitaallasten met effecten op het rekeningsaldo na
winstbestemming:

Programma
0
2
4
8

Omschrijving investering
Investeringen Turmac Cultuurfabriek
Investeringen in wegen
Investeringen in de huisvesting van het primair onderwijs
Gemeentelijke gebouwen (boekwaarde Buitenplanse gronden)
Afwijkingen kleiner dan € 50.000
Totaal afwijkingen met budgettaire gevolgen
Totaal afwijkingen zonder budgettaire gevolgen
TOTAAL voordelig verschil wegens afschrijvingslasten

bedrag (x € 1.000)
251
83
152
*289
92
867
1.444
2.311

* Het betreft de eenmalige afschrijving van de resterende boekwaarde van Reisenakker in Zevenaar in
verband met de verkoop van het pand. Deze verkoop is in 2021 niet doorgegaan. Tegenover dit voordeel staat
een nadeel door niet gerealiseerde opbrengst op programma 8 onderdeel Buitenplanse gronden van €
235.000.
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Rente
Onder het programma 0 bestuur en ondersteuning is een apart taakveld Treasury opgenomen. Onder dit
taakveld behoren de volgende activiteiten van de treasury-functie:
 rente van financiering en beleggingen en dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven;
 schenkingen en legaten.
Volgens de Notitie rente 2017 mogen alleen de werkelijk betaalde rentelasten, na saldering met de werkelijke
baten en de verplichte door te belasten rentelasten aan de grondexploitaties via een berekend
omslagpercentage over de boekwaarde per 1-1 worden doorbelast.
Door het gunstige verloop van de grondexploitaties, waardoor minder rente kan worden toegerekend over de
boekwaarde, is een situatie ontstaan dat het renteresultaat wordt doorberekend aan de taakvelden.
Bij de 2e Voortgangsrapportage resteerde een rentelast van afgerond € 308.000 en een berekende
renteomslagpercentage van 0,27 met een resterende nadelige afrondingsverschil aan rentelast op taakveld
Treasury van € 1.000.
Het werkelijke resterende rentebedrag bedraagt in deze jaarstukken afgerond € 419.000 en is een
omslagpercentage van 0,37 over de boekwaarden doorbelast aan de taakvelden. Het verschil van € 108.000 is
ontstaan door lagere toe te rekenen rente aan taakvelden voor de per saldo lagere verstrekte leningen dan
geraamd waar een vast rentepercentage is overeengekomen zoals o.a. verstrekte leningen via de kredietbank,
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Daarnaast zijn door de lage marktrente diverse verstrekte hypothecaire
geldleningen in 2021 afgelost. Voor deze analyse nemen we alleen de rentecomponenten van het taakveld
Treasury mee waarbij we aansluiting hebben gezocht bij het verplichte renteschema in de paragraaf
Financiering.
Bedragen x € 1.000
Renteschema

Begroting Begroting Werkelijk
na
wijziging

a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering

2.388

2.202

2.222

121

75

71

2.267

2.127

2.151

-/-

860

604

604

-/-

1.315

1.216

1.128

-/-

2.175

1.820

1.732

d. Saldo door te rekenen rente

92

307

419

d1 Rente over eigen vermogen

-

-

-

d2 Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

-

-

-

92

307

419

92

308

421

0,07%

0,27%

0,37%

0

1

2

b. Externe rentebaten

-/-

Totaal door te rekenen externe rente
c. rente die aan de grondexploitatie moet worden berekend
rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet
worden toegerekend

De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te
rekenen rente
e. De werkelijke aan taakvelden (programma's inclusief overzicht
-/Overhead) toegerekende rente (renteomslag)
Berekende omslagpercentage volgens Treasurybeleid over boekwaarde
1-1
f. Renteresultaat op het taakveld treasury
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Voor toerekening van rente aan de grondexploitatie worden de voorschriften opgenomen in de notitie
grondexploitaties 2016 gehanteerd.
Op basis hiervan moet de voorziening contant worden gemaakt tegen 2%.
ANALYSE RESERVES
Reservemutaties per programma
(bedragen x € 1.000)
0. Bestuur en ondersteuning
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
3. Economie
4. Onderwijs
5. Sport, cultuur en recreatie
6. Sociaal domein
7. Volksgezondheid en milieu
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing
Resultaat 2021

Primitieve Na wijziging
begroting
-918
-555
68
1.003
487
26
73
71
227
156
171
570
247
-135
-1
2
355

1.138

Realisatie

Verschil

-765
877
26
70
152
101
-348
37

-210
-125
0
-2
-4
-469
-213
35

149

-988

De verschillen groter dan € 20.000 worden per programma hieronder weergegeven.
Pr.

Omschrijving

0

Bezuiniging op de invoering omgevingswet

verschil
-175

0

Uitvoering motie over woningverzakkingen

-45

0

Armslag college voor corona herstelplan

0

Opheffen reserve automatisering ten gunste van Algemene Reserve

35
-25

Totaal programma 0

-210

2

Correctie van de reserve wegen naar de voorziening wegen

-125

4

Verschillen onder € 20.000

-2

5

Verschillen onder € 20.000

-4

6

Initiatieven voor stageplekken

25

6

Aanbesteding WMO-hulpmiddelen

6

Verschillen onder € 20.000

-500
6

Totaal programma 6

-469

7

Toevoeging aan de reserve Afval.

-176

7

Corona herstelplan vervolg traject "Wijk van de Toekomst"
Totaal programma 7

8

De reserve actualisatie bestemmingsplannen
Resultaat reserves 2021
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-37
-213
35
-988

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN
Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Baten
0. Bestuur en ondersteuning
1. Veiligheid
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
3. Economie
4. Onderwijs
5. Sport, cultuur en recreatie
6. Sociaal domein
7. Volksgezondheid en milieu
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing
Totaal baten
Lasten
0. Bestuur en ondersteuning
1. Veiligheid
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
3. Economie
4. Onderwijs
5. Sport, cultuur en recreatie
6. Sociaal domein
7. Volksgezondheid en milieu
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing
Totaal lasten
Saldo voor bestemming
0. Bestuur en ondersteuning
1. Veiligheid
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
3. Economie
4. Onderwijs
5. Sport, cultuur en recreatie
6. Sociaal domein
7. Volksgezondheid en milieu
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing
Totaal saldo voor bestemming
Mutaties reserves
0. Bestuur en ondersteuning
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
3. Economie
4. Onderwijs
5. Sport, cultuur en recreatie
6. Sociaal domein
7. Volksgezondheid en milieu
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Primitieve Na wijziging
begroting

Realisatie

Verschil

92.961
68
197
18.508
954
795
12.757
9.030
5.106

96.067
39
628
3.620
1.500
2.114
15.004
9.636
6.642

98.248
189
1.464
1.860
1.362
2.701
13.656
9.891
7.373

2.181
149
836
-1.760
-138
588
-1.348
255
731

140.376

135.251

136.745

1.494

23.610
3.368
5.291
19.370
5.330
8.408
61.940
10.723
7.069

23.318
3.460
6.587
4.242
5.794
10.153
65.228
10.992
8.714

21.833
3.631
6.479
2.789
5.188
10.478
61.064
10.561
7.020

1.485
-170
108
1.453
606
-325
4.164
431
1.694

145.109

138.488

129.042

9.446

69.350
-3.300
-5.093
-862
-4.376
-7.614
-49.183
-1.693
-1.963

72.750
-3.421
-5.959
-622
-4.294
-8.039
-50.224
-1.357
-2.072

76.416
-3.442
-5.015
-929
-3.826
-7.777
-47.408
-670
353

3.666
-21
944
-307
468
263
2.816
686
2.425

-4.733

-3.238

7.703

10.940

Primitieve Na wijziging Realisatie
begroting
-918
-555
-765
68
1.003
877
487
26
26
73
71
70
227
156
152
171
570
101
247
-135
-348

Verschil
-210
-125
0
-2
-4
-469
-213

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing
Totaal mutaties reserves
Saldo na bestemming

-1

2

37

35

355

1.138

149

-988

-4.379

-2.100

7.852

9.952

Primitieve Na wijziging
begroting

Realisatie

Verschil

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD
Baten per taakveld (bedragen x € 1.000)
0. Bestuur en ondersteuning
0.1

Bestuur

0

0

17

17

0.10 Mutaties reserves

689

6.402

6.217

-185

0.2

Burgerzaken

513

478

528

50

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.324

1.367

1.547

179

0.4

Overhead

1.464

1.614

1.783

169

0.5

Treasury

653

760

519

-241

0.61 OZB woningen

7.500

7.543

7.613

70

0.62 OZB niet-woningen

4.794

4.541

4.706

165

0.63 Parkeerbelasting

1.217

887

947

60

0.64 Belastingen overig

2.898

2.823

2.791

-31

72.583

76.038

77.795

1.757

16

16

3

-13

93.650

102.469

104.465

1.996

0

0

0

0

0.7
0.8

Algemene uitkering en overige uitkeringen
gemeentefonds
Overige baten en lasten

Totaal programma 0.
1. Veiligheid
0.10 Mutaties reserves
1.1

Crisisbeheersing en brandweer

14

14

75

62

1.2

Openbare orde en veiligheid

54

26

113

88

68

39

189

149

68

1.003

877

-125

Totaal programma 1.
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
0.10 Mutaties reserves
2.1

Verkeer en vervoer

197

628

1.460

831

2.2

Parkeren

0

0

5

5

2.5

Openbaar vervoer

0

0

0

0

265

1.631

2.341

711

487

866

866

0

0

0

0

0

17.986

3.321

1.595

-1.725

45

45

29

-15

478

255

235

-20

Totaal programma 2.
3. Economie
0.10 Mutaties reserves
3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

207

Baten per taakveld (bedragen x € 1.000)
Totaal programma 3.

Primitieve Na wijziging
begroting
18.995
4.485

Realisatie

Verschil

2.725

-1.760

4. Onderwijs
0.10 Mutaties reserves

73

95

93

-2

4.1

Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

0

300

303

3

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

954

1.201

1.060

-141

1.027

1.595

1.456

-140

227

156

152

-4

0

60

128

68

Totaal programma 4.
5. Sport, cultuur en recreatie
0.10 Mutaties reserves
5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

575

1.604

2.216

612

5.3

168

168

117

-51

5.4

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie
Musea

16

16

0

-16

5.5

Cultureel erfgoed

15

15

68

53

5.6

Media

0

0

0

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

21

251

173

-78

1.021

2.270

2.853

583

0.10 Mutaties reserves

171

787

318

-469

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

106

183

270

88

6.2

Wijkteams

2

2

0

-2

6.3

Inkomensregelingen

12.314

13.010

12.799

-211

6.4

Begeleide participatie

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

335

1.810

581

-1.229

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

0

0

6

6

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

0

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

0

0

0

0

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

0

12.928

15.792

13.975

-1.817

327

200

40

-160

0

44

36

-8

Totaal programma 5.
6. Sociaal domein

Totaal programma 6.
7. Volksgezondheid en milieu
0.10 Mutaties reserves
7.1

Volksgezondheid

7.2

Riolering

4.761

4.761

4.979

218

7.3

Afval

4.119

4.326

4.317

-9

7.4

Milieubeheer

6

360

421

60

208

Baten per taakveld (bedragen x € 1.000)
7.5

Begraafplaatsen en crematoria

Totaal programma 7.

Primitieve Na wijziging
begroting
145
145

Realisatie

Verschil

139

-6

9.357

9.835

9.930

95

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing
0.10 Mutaties reserves

-1

55

90

36

8.1

Ruimtelijke ordening

23

59

56

-3

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

4.361

5.208

5.480

272

8.3

Wonen en bouwen

723

1.375

1.838

462

5.106

6.697

7.464

767

142.416

144.814

145.398

584

Primitieve Na wijziging
begroting

Realisatie

Verschil

Totaal programma 8.
Totaal baten
Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)
0. Bestuur en ondersteuning
0.1

Bestuur

0.10 Mutaties reserves

1.966

2.037

1.930

107

1.606

6.957

6.982

-25

749

881

876

5

2.119

2.247

1.967

280

15.160

15.534

14.657

878

0.2

Burgerzaken

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0.4

Overhead

0.5

Treasury

849

687

601

86

0.61 OZB woningen

722

770

786

-15

25

25

12

13

0

0

3

-3

172

172

159

13

30

30

0

30

1.819

934

843

91

25.217

30.275

28.814

1.460

0

0

0

0

2.736

2.656

2.638

18

632

805

993

-188

3.368

3.460

3.631

-170

0

0

0

0

0.62 OZB niet-woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
0.7
0.8

Algemene uitkering en overige uitkeringen
gemeentefonds
Overige baten en lasten

Totaal programma 0.
1. Veiligheid
0.10 Mutaties reserves
1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

Totaal programma 1.
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
0.10 Mutaties reserves
2.1

Verkeer en vervoer

4.182

5.439

5.394

44

2.2

Parkeren

1.094

1.133

1.070

63

2.5

Openbaar vervoer

15

15

15

0

5.291

6.587

6.479

108

Totaal programma 2.
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Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)

Primitieve Na wijziging
begroting

Realisatie

Verschil

3. Economie
0.10 Mutaties reserves

0

840

840

0

959

460

387

74

17.986

3.371

2.015

1.355

3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

150

137

128

9

3.4

Economische promotie

274

274

260

15

19.370

5.082

3.629

1.453

0

24

24

0

11

11

11

0

Totaal programma 3.
4. Onderwijs
0.10 Mutaties reserves
4.1

Openbaar basisonderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

2.791

3.061

2.887

174

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.528

2.723

2.291

432

5.330

5.818

5.212

606

0

0

0

0

Totaal programma 4.
5. Sport, cultuur en recreatie
0.10 Mutaties reserves
5.1

Sportbeleid en activering

653

685

640

45

5.2

Sportaccommodaties

2.297

3.449

4.213

-764

5.3

1.194

1.360

1.244

117

5.4

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie
Musea

271

245

269

-24

5.5

Cultureel erfgoed

109

109

170

-61

5.6

Media

591

600

587

13

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.294

3.705

3.355

350

8.408

10.153

10.478

-325

0

217

217

0

Totaal programma 5.
6. Sociaal domein
0.10 Mutaties reserves
6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

4.556

4.311

3.623

688

6.2

Wijkteams

3.086

3.842

3.942

-100

6.3

Inkomensregelingen

18.798

19.842

18.009

1.833

6.4

Begeleide participatie

5.302

4.957

4.889

69

6.5

Arbeidsparticipatie

2.871

3.302

2.909

393

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.274

3.234

1.613

1.621

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

9.499

9.434

9.808

-373

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

14.772

14.517

14.912

-395

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

183

183

181

2

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

1.601

1.607

1.179

428

61.940

65.445

61.281

4.164

Totaal programma 6.
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Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)

Primitieve Na wijziging
begroting

Realisatie

Verschil

7. Volksgezondheid en milieu
0.10 Mutaties reserves

80

335

388

-53

7.1

Volksgezondheid

1.648

1.714

1.538

176

7.2

Riolering

3.859

3.905

3.810

95

7.3

Afval

3.435

3.432

3.394

38

7.4

Milieubeheer

1.588

1.747

1.593

155

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

193

194

226

-32

10.803

11.327

10.949

379

0

53

53

-1

Totaal programma 7.
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing
0.10 Mutaties reserves
8.1

Ruimtelijke ordening

1.240

1.405

1.267

138

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

4.333

5.237

3.385

1.853

8.3

Wonen en bouwen

1.496

2.071

2.369

-297

7.069

8.766

7.074

1.693

146.795

146.914

137.546

9.368

Primitieve Na wijziging
begroting

Realisatie

Verschil

Totaal programma 8.
Totaal lasten
Exploitatiesaldo per taakveld (bedragen x € 1.000)
0. Bestuur en ondersteuning
0.1

Bestuur

-1.966

-2.037

-1.913

124

0.10 Mutaties reserves

-918

-555

-765

-210

0.2

Burgerzaken

-236

-404

-348

55

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0.4

Overhead

0.5

-796

-880

-420

459

-13.696

-13.920

-12.873

1.047

Treasury

-196

74

-82

-156

0.61 OZB woningen

6.778

6.773

6.827

54

0.62 OZB niet-woningen

4.769

4.516

4.694

178

0.63 Parkeerbelasting

1.217

887

944

57

0.64 Belastingen overig

2.726

2.651

2.632

-18

72.553

76.008

77.795

1.787

-1.803

-918

-840

78

68.433

72.195

75.651

3.456

0

0

0

0

-2.722

-2.642

-2.563

79

-578

-779

-879

-100

-3.300

-3.421

-3.442

-21

0.7
0.8

Algemene uitkering en overige uitkeringen
gemeentefonds
Overige baten en lasten

Totaal programma 0.
1. Veiligheid
0.10 Mutaties reserves
1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

Totaal programma 1.
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Exploitatiesaldo per taakveld (bedragen x € 1.000)

Primitieve Na wijziging
begroting

Realisatie

Verschil

877

-125

2. Verkeer, vervoer en waterstaat
0.10 Mutaties reserves

68

1.003

2.1

Verkeer en vervoer

-3.984

-4.810

-3.935

876

2.2

Parkeren

-1.094

-1.133

-1.065

68

2.5

Openbaar vervoer

-15

-15

-15

0

-5.026

-4.956

-4.138

819

487

26

26

0

-959

-460

-387

74

0

-50

-420

-370

-106

-93

-98

-6

203

-20

-25

-5

-375

-597

-904

-307

73

71

70

-2

-11

-11

-11

0

Totaal programma 2.
3. Economie
0.10 Mutaties reserves
3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

Totaal programma 3.
4. Onderwijs
0.10 Mutaties reserves
4.1

Openbaar basisonderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.791

-2.761

-2.584

177

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-1.574

-1.522

-1.231

291

-4.303

-4.222

-3.756

466

227

156

152

-4

-653

-625

-512

113

Totaal programma 4.
5. Sport, cultuur en recreatie
0.10 Mutaties reserves
5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

-1.722

-1.845

-1.998

-153

5.3

-1.026

-1.193

-1.127

66

5.4

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie
Musea

-255

-229

-269

-40

5.5

Cultureel erfgoed

-93

-94

-102

-8

5.6

Media

-591

-600

-587

13

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-3.273

-3.454

-3.182

272

-7.387

-7.883

-7.625

258

171

570

101

-469

Totaal programma 5.
6. Sociaal domein
0.10 Mutaties reserves
6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-4.449

-4.128

-3.352

776

6.2

Wijkteams

-3.084

-3.840

-3.942

-102

6.3

Inkomensregelingen

-6.484

-6.833

-5.210

1.622

6.4

Begeleide participatie

-5.302

-4.957

-4.889

69
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Exploitatiesaldo per taakveld (bedragen x € 1.000)
6.5

Arbeidsparticipatie

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Primitieve Na wijziging
begroting
-2.871
-3.302

Realisatie

Verschil

-2.909

393

-939

-1.424

-1.031

392

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-9.499

-9.434

-9.802

-368

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-14.772

-14.517

-14.912

-395

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-183

-183

-181

2

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-1.601

-1.607

-1.179

428

-49.012

-49.654

-47.306

2.347

247

-135

-348

-213

-1.648

-1.670

-1.502

168

Totaal programma 6.
7. Volksgezondheid en milieu
0.10 Mutaties reserves
7.1

Volksgezondheid

7.2

Riolering

902

856

1.168

313

7.3

Afval

683

894

923

29

7.4

Milieubeheer

-1.582

-1.387

-1.172

215

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-48

-49

-87

-38

-1.446

-1.492

-1.019

474

-1

2

37

35

-1.217

-1.346

-1.211

135

28

-29

2.095

2.125

-773

-696

-531

165

Totaal programma 8.

-1.963

-2.070

390

2.460

Totaal saldo

-4.379

-2.100

7.852

9.952

Totaal programma 7.
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing
0.10 Mutaties reserves
8.1

Ruimtelijke ordening

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

8.3

Wonen en bouwen

OVERZICHT VAN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
Onder algemene dekkingsmiddelen vallen de inkomsten waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald en dus vrij
zijn om te besteden. Voor onze gemeente zijn dat de volgende dekkingsmiddelen:
- Algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
- Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
- Dividend;
- Saldo van de financieringsfunctie.
Onder dividend dat onder het taakveld Treasury wordt opgenomen is het totaalbedrag van de dividendgelden
van Alliander, het waterbedrijf Vitens en de Bank voor Nederlandse gemeenten te zien.
Het saldo van de financieringsfunctie betreft alle betaalde rentelasten over de aangegane leningen en over de
aangetrokken middelen in rekening-courant en de ontvangen baten over de uitzettingen. Deze posten vallen
eveneens onder het taakveld Treasury.
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Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering
Belasting op eigendom en gebruik bedrijven
Belasting op eigendom woningen
Hondenbelasting
Precario - kabels en leidingen
Precariobelasting op terrassen
Totaal algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen dividend
Treasury - dividend
Algemene dekkingsmiddelen saldo van de financieringsfunctie
Treasury - financieringsfunctie

Rekening Begroting
2021
2021
77.795
4.694
7.590
336
2.269
2
92.686

Verschil

76.008
4.516
7.499
373
2.266
-1
90.661

1.787
178
91
-37
3
3
2.025

Rekening Begroting
2021
2021

Verschil

446

460

-14

Rekening Begroting
2021
2021

Verschil

-525

-607

82

VENNOOTSCHAPSBELASTING
In Nederland zijn overheidsondernemingen in principe belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting
(Vpb). Activiteiten of clusters van activiteiten zijn te kwalificeren als Vpb-plichtig als sprake is van een
duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, van deelname aan het economisch verkeer en van een
winstoogmerk of van structurele overschotten.
Uit een inventarisatie van de activiteiten binnen de reguliere exploitatie blijken in onze gemeente geen Vpbplichtige (clusters van) activiteiten aanwezig te zijn. Ook de activiteiten op het gebied van de grondexploitatie
zijn niet Vpb-plichtig. Aan de voorwaarde van winstoogmerk of structurele overschotten wordt namelijk niet
voldaan.
De gemeente Zevenaar is dus niet belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting. Er is dan ook geen
bedrag hiervoor in de jaarstukken opgenomen.
ONVOORZIEN
Op taakveld 0.8 Overige baten en lasten van programma 0 Bestuur en ondersteuning is een post voor
onvoorziene uitgaven opgenomen voor het opvangen van in de loop van het begrotingsjaar noodzakelijke
nieuwe uitgaven of de onvermijdelijke verhoging van bestaande posten. Voor 2021 was een raming van
€ 25.000 beschikbaar.
Bij de 2e Voortgangsrapportage is de raming verlaagd met € 20.000. Door enkele incidenten en calamiteiten
rond het NS parkeerterrein moest een alternatieve ontsluiting gerealiseerd worden en de veiligheidssituatie
ter plekke verbeterd worden. De maatregelen zijn met spoed getroffen.
Het verloop van de post onvoorzien in deze jaarrekening is als volgt:
Raming in de primitieve begroting 2021
Mutaties 2e VGR voor NS parkeerterrein
Totaal op 31-12-2021
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25
20
5

OVERHEAD
Om meer inzicht te geven wordt een apart overzicht opgenomen met de totale kosten van overhead. De term
overhead wordt gedefinieerd als "alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de
medewerkers in het primaire proces". Het betreft in hoofdzaak ondersteunende taken die niet direct
dienstbaar zijn aan de externe klant of het externe product en de loonkosten in geval van sturende taken die
worden vervuld door hiërarchisch leidinggevenden.

Begroting
primitief
-13.696

Totaal overhead

Bedragen x € 1.000
Begroting na
Realisatie
wijziging
-13.920
-12.873

OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
Het is van groot belang voor de interne toezichthouders (provinciale staten/gemeenteraad) als voor de externe
toezichthouders (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Provincies) dat helder inzicht
bestaat in de financiële positie op korte en langere termijn. Zo is in de BBV artikelen 19- c en 28-c bepaald dat
in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening, een overzicht van
incidentele baten en lasten wordt gevoegd. In de toelichting bij het BBV staat dat voor een nadere invulling
van het begrip incidenteel kan worden gedacht aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar
voordoen. Het gaat er bij de bedoelde voorschriften echter vooral om inzicht te krijgen in de variabele posten
in de begroting en meerjarenraming. In dat kader kunnen tijdelijke geldstromen die (nog) langer lopen dan
drie jaar dus ook relevant zijn.
Structurele baten en lasten zijn in elk geval die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting,
meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Indien de structurele lasten worden gedekt door de
structurele baten is er sprake van ‘materieel’ begrotingsevenwicht.
De BBV-notitie structurele en incidentele baten en lasten die geldt vanaf 2019 verduidelijkt het onderscheid
tussen de incidentele en structurele baten en lasten. De provinciale toezichthouders hebben in 2021
aanvullend een handreiking opgesteld waarin zij hebben geprobeerd om een verdere verduidelijking te geven
van de structurele en incidentele baten en lasten.

Onderwerp

Omschrijving

Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Baten
Verkoop vastgoed
In het kader van de bezuinigingen is er een pand
verkocht.
Herstelplan
De uitgaven vanuit het herstelplan worden gedekt uit
de bestemmingsreserve herstelplan.
Corona
Meer- of minder ontvangsten in verband met corona.
Precario kabels en
leidingen
Verkoop gronden
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Jaarlijks (tot en met 2021) wordt precario ontvangen
voor kabels en leidingen. Deels wordt deze gedoteerd
aan de algemene reserve.
Jaarlijks worden er gronden verkocht. Dit jaar is de
opbrengst afgerond € 145.000. Hiervan kan € 135.000
als incidenteel worden aangemerkt.

Bedragen x € 1.000
Werkelijk Begroot

159

10

197

197

1.979

1.435

1.248

1.248

135

75

Lasten
Herstelplan

Corona
Reserve wegen
Precario kabels en
leidingen

Op basis van het corona herstelplan zijn voor dit
programma met name bedragen uitgegeven in
verband met de coulanceregeling precario en het
aantrekkelijker maken parkeren.
Meer- of minder uitgaven in verband met corona.
Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd aan de
bestemmingsreserve wegen.
Jaarlijks wordt een deel van de ontvangen precario op
kabels en leidingen gedoteerd aan de algemene
reserve.

197

197

700
358

795
359

1.248

1.248

1.215

366

Voor explosievenonderzoek en opruiming is van het
Rijk een vergoeding ontvangen via de algemene
uitkering.
Meer- of minder ontvangsten in verband met corona.

123

0

87

-28

Voor explosievenonderzoek en opruiming zijn kosten
gemaakt. Hiervoor is van het Rijk een vergoeding
ontvangen.
Meer- of minder uitgaven in verband met corona.

123

0

168
-81

50
-78

875

1.000

875

1.000

26

26

-223

-223

344

0

26

26

3
-570

0
-223

Totaal programma 0
Programma 1. Veiligheid
Baten
Bommenregeling

Corona
Lasten
Bommenregeling

Corona
Totaal programma 1

Programma 2. Verkeer en vervoer
Baten
Reserve wegen
De kosten voor het wegonderhoud worden jaarlijks
gedekt uit de daarvoor bestemde reserve.
Totaal programma 2
Programma 3. Economie
Baten
Herstelplan
De uitgaven vanuit het herstelplan worden gedekt uit
de bestemmingsreserve herstelplan.
Corona
Meer- of minder ontvangsten in verband met corona.
Lasten
Bedrijventerrein

Herstelplan

Corona
Totaal programma 3
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Door de ontwikkelingen met betrekking tot de
grondexploitatie Zevenaar-Oost is het verwachte
resultaat met afgerond € 345.000 naar beneden
bijgesteld. Dit bedrag is opgenomen in de
verliesvoorziening.
Op basis van het corona herstelplan zijn voor dit
programma met name bedragen uitgegeven in
verband met het stimuleren van ondernemers in het
centrum.
Meer- of minder uitgaven in verband met corona.

Programma 4. Onderwijs
Baten
Corona
Lasten
Corona
Totaal programma 4

Meer- of minder ontvangsten in verband met corona.

300

441

Meer- of minder uitgaven in verband met corona.

180
120

361
80

66

66

465

31

66

66

506
-41

196
-165

25

25

1.498

1.711

25

25

3.060
-1.562

4.706
-2.995

36

36

116

116

36

36

109

0

279

335

35
-307

35
-254

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie
Baten
Herstelplan
De uitgaven vanuit het herstelplan worden gedekt uit
de bestemmingsreserve herstelplan.
Corona
Meer- of minder ontvangsten in verband met corona.
Lasten
Herstelplan

Corona
Totaal programma 5

Op basis van het corona herstelplan zijn voor dit
programma met name bedragen uitgegeven aan de
toeristische routestructuren en het ondersteunen van
dorpshuizen.
Meer- of minder uitgaven in verband met corona.

Programma 6.Sociaal domein
Baten
Herstelplan
De uitgaven vanuit het herstelplan worden gedekt uit
de bestemmingsreserve herstelplan.
Corona
Meer- of minder ontvangsten in verband met corona.
Lasten
Herstelplan

Corona
Totaal programma 6

Op basis van het corona herstelplan zijn voor dit
programma met name bedragen uitgegeven aan de
onderwijschallenges.
Meer- of minder uitgaven in verband met corona.

Programma 7. Volksgezondheid en duurzaamheid
Baten
Herstelplan
De uitgaven vanuit het herstelplan worden gedekt uit
de bestemmingsreserve herstelplan.
Corona
Meer- of minder ontvangsten in verband met corona.
Lasten
Herstelplan
Op basis van het corona herstelplan zijn voor dit
programma met name bedragen uitgegeven ten
behoeve van de Wijk van de Toekomst.
Reserve riolering
Storting resultaat riolering in de daartoe bestemde
reserve.
Reserve afval
Het positieve resultaat op afval wordt gestort in de
daarvoor bestemde reserve.
Corona
Meer- of minder uitgaven in verband met corona.
Totaal programma 7
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Programma 8. Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Baten
Grondexploitatie (niet
Door de positieve ontwikkelingen met betrekking tot
bedrijventerrein)
de grondexploitaties kan de verliesvoorziening met
bijna € 2.100.000 worden verlaagd.
Grondverkoop
In het verlengde van een kavelruil is een incidentele
opbrengst gerealiseerd van afgerond € 103.000.

2.083

0

103

103

0

0

Corona

Meer- of minder ontvangsten in verband met corona.

Project invoering
omgevingswet
Reserve
bestemmingsplannen

De kosten voor invoering van de omgevingswet
worden gedekt uit de algemene reserve.
De uitgaven met betrekking tot de
bestemmingsplannen buitengebied zijn ten laste
gebracht van de daarvoor bestemde reserve.

533

550

37

0

Meer- of minder uitgaven in verband met corona.
De kosten voor invoering van de omgevingswet. Deze
worden gedekt uit de algemene reserve.

1
533

0
550

2.222

103

1.871

-2.166

Lasten
Corona
Project invoering
omgevingswet
Totaal programma 8

Totaal saldo incidentele baten minus incidentele lasten
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BEGROTINGSRECHTMATIGHEID
Bij de begrotingsrechtmatigheid wordt nagegaan of de lasten zijn gerealiseerd binnen de door de raad
geautoriseerde programma’s. Een overschrijding kan als onrechtmatig worden beoordeeld. In veel gevallen is
echter sprake van uitgaven die binnen het door de raad vastgestelde beleid zijn gebleven.
In dit hoofdstuk worden de begrotingsafwijkingen gepresenteerd en voorzien van een oorzaak. De oorzaak
kan worden onderverdeeld in zeven categorieën die worden gepresenteerd in onderstaande tabel. De kolom
‘R’ staat voor Rechtmatig (telt niet mee in het oordeel van de accountant) en ‘O’ voor onrechtmatig (telt mee
in het oordeel van de accountant).

1

2

3
4

5

6

7
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Categorie begrotingsafwijking:
Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen bestaand beleid en
waarvoor geen voorstel tot begrotingsaanpassing is ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de
activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving
(subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.
Budgetoverschrijdingen die passen binnen bestaand beleid, maar waarbij ondubbelzinnig is
vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn geautoriseerd. Bijvoorbeeld: de verwachte
kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft
geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals
afgesproken met de raad.
Budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct
gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.
Budgetoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open
karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde)
overschrijding.
Budgetoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct
gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit
genomen.
Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden
beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker,
belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in
de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het
verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat
verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente ervoor moeten zorgen dat de overschrijdingen
getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende
jaar.
- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar
- geconstateerd na verantwoordingsjaar
Budgetoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen of totaal geautoriseerd
budget) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en
financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.
- jaar van investeren
- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

R

O
X

X

X
X

X

X

X

X

X

Na het vaststellen van de 2e VGR 2021 is een aantal administratieve wijzigingen in de begroting doorgevoerd
welke niet expliciet aan u zijn voorgelegd op basis van een raadsvoorstel. De administratieve wijzigingen
vloeien wel voort uit eerdere besluitvorming in uw raad. Deze begrotingswijzigingen zijn hieronder toegelicht.
Administratieve wijzigingen
Programma omschrijving
0. Bestuur en ondersteuning

Baten

Lasten Mutatie
reserve

Saldo
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233

-963

-974

1. Veiligheid

0

0

0

0

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

0

-87

-32

55

3. Economie

0

-376

-384

-8

4. Onderwijs

326

315

-12

-1

5. Sport, cultuur en recreatie

556

388

-379

-211

6. Sociaal domein

0

-617

-217

400

7. Volksgezondheid en duurzaamheid
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing

0

-385

-336

49

602

-87

0

689

Totaal wijzigingen

0

Wijziging governance Ataro B.V.
In het raadsvoorstel Z/20/378416 van 24 februari 2021 is de opdracht gegeven om de governance van Ataro
aan te passen. De subsidie is hierbij omgezet naar een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Gedurende 2021
is in samenwerking met Ataro B.V. gewerkt aan de uitwerking van de DVO. In februari 2022 heeft dit geleid tot
een getekende overeenkomst. Pas na het vaststellen van de voorwaarden kon worden bepaald wat het
financiële gevolg van het raadsvoorstel precies is.
In de begroting na wijziging zijn de financiële gevolgen van de afspraken, die het gevolg zijn van het
raadsvoorstel, verwerkt. Omdat de transactie in 2021 in de jaarstukken is verwerkt, maar nog niet eerder aan
de raad kon worden voorgelegd voor autorisatie is dit op deze wijze verwerkt.
Per saldo heeft deze programma-overstijgende wijziging van de governance geen financieel effect op de
begroting.
Coronaherstelplan
Een aantal maatregelen uit het coronaherstelplan zijn niet volledig uitgevoerd in 2021. Dit heeft geresulteerd
in lagere lasten in 2021. Hier tegenover staat dat er ook minder is onttrokken aan de specifiek
bestemmingsreserve ‘herstelplan’ en dus lagere inkomsten. Met bovenstaande wijziging is het restant saldo
overgeheveld naar begrotingsjaar 2022. Per saldo heeft de wijziging geen financieel effect op de begroting
van 2021.
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EXPLOITATIE LASTEN
Programma omschrijving
0. Bestuur en ondersteuning

Begroting Realisatie Begroting
*
safwijking
23.085

21.833

1.252

1. Veiligheid

3.460

3.631

-170

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

6.674

6.479

195

3. Economie

4.618

2.789

1.829

4. Onderwijs

5.479

5.188

291

5. Sport, cultuur en recreatie

9.765

10.478

-713

65.845

61.064

4.781

7. Volksgezondheid en duurzaamheid

11.377

10.561

816

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.801

7.020

1.781

139.104

129.043

10.062

6. Sociaal domein

Totaal exploitatielasten
* Begroting excl. administratieve wijzigingen

Op programma 1 en 5 is sprake van een overschrijding van de geraamde lasten.
1. Veiligheid
Binnen programma 1 is een overschrijding gepresenteerd van € 170.000. Deze wordt veroorzaakt door een
aantal posten die niet zijn begroot. Het betreft kosten in verband met uitvaarten waarbij de gemeente op
basis van de wet op de lijkbezorging verantwoordelijk is voor de kosten (€ 12.000). Ook zijn er meer
zwerfdieren opgevangen in het kader van de wettelijke taak voor opvang en verzorging van zwerfdieren (€
32.000). Er zijn kosten gemaakt in verband met extra apparatuur voor de BOA's (€ 14.000). Voor de
handhaving van corona-maatregelen zijn de kosten voor inhuur van BOA's hoger dan geraamd (€ 28.000).
Als laatste zijn er declaraties ingediend voor kosten in verband met de extra controle door verenigingen en
instanties op corona toegangsbewijzen (€ 87.000). Deze kosten waren niet geraamd.
Toelichting
De hogere kosten vallen deels in categorie 4 (open einde regeling). Dit betreft de in dit geval kosten die
gemaakt zijn op basis van een open einde regeling, die niet voortijdig konden worden voorzien.
De kosten in verband met corona zoals de kosten voor de BOA’s en de corona-toegangsbewijzen vallen in
categorie 3 (compensatie door direct gerelateerde opbrengsten). Deze kosten zijn gecompenseerd door het
Rijk.
5. Sport, cultuur en recreatie
Binnen programma 5 is een overschrijding gepresenteerd van € 713.000. Deze overschrijding wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door een wijziging in de afspraken met Ataro B.V.. Deze wijzigingen zijn vastgelegd
in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Vanwege de DVO is een afrekening opgesteld van over en weer
te verrekenen zaken, zoals overdracht activa, voorziening (groot) onderhoud van de verschillende
sportaccommodaties, nog niet bestede overheidssubsidies en te verrekenen subsidies/bijdragen i.v.m. corona.
Dit heeft geresulteerd in extra lasten in 2021.
Toelichting
De extra lasten vallen in categorie 3 (compensatie door direct gerelateerde opbrengsten). De overschrijding
wordt gecompenseerd door extra opbrengsten van Ataro B.V..
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TOEVOEGINGEN AAN RESERVES
Programma omschrijving

Begroting

Realisatie

6.957

6.982

Begrotings
afwijking
-25

1. Veiligheid

0

0

0

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

0

0

0

3. Economie

840

840

0

4. Onderwijs

24

24

0

0

0

0

6. Sociaal domein

217

217

0

7. Volksgezondheid en milieu

335

388

-53

53

53

-1

8.426

8.504

-79

0. Bestuur en ondersteuning

5. Sport, cultuur en recreatie

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing
Totaal toevoegingen aan reserves

Op de programma's 0 en 7 is sprake van een overschrijding van de geraamde lasten (toevoeging aan de
reserve).
0. Bestuur en ondersteuning
In 2021 is besloten tot opheffing van de bestemmingsreserve 'automatisering'. De resterende middelen
(€ 25.000) zijn toegevoegd aan de algemene reserve.
Toelichting
Het betreft een overheveling van bestemmingsreserve naar algemene reserve.

7. Bestuur en ondersteuning
Er is meer gedoteerd aan de bestemmingsreserves dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door mutaties die
betrekking hebben op het resultaat op riool (109.000 extra gestort) en afval (56.000 minder gestort).
Toelichting
Op basis van BBV-voorschriften wordt het resultaat op afval en riool toegevoegd aan de daarvoor bestemde
reserves.
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WET NORMERING TOPINKOMENS (WNT)
Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mogen niet meer verdienen dan een minister welk bedrag voor
2021 € 209.000 bedraagt. Dit is wettelijk vastgelegd en wordt de Wet normering van topinkomens genoemd
(WNT). Hieronder het overzicht over 2021.
Tabel 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met
dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de
13e maand van de functievervulling
Gegevens 2021
bedragen x € 1

Jansen, BJ
Algemeen
directeur/secretaris
01/01 – 31/12
1,0
Ja

Vlies, W van der

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

101.450

126.730

Beloningen betaalbaar op termijn

18.390

0

Subtotaal

119.840

126.730

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

197.735

N.v.t.

N.v.t.

119.840

126.730

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom
de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling
Gegevens 2020

N.v.t.

N.v.t.

Griffier
01/01 – 31/12
0,946
Nee

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Jansen, BJ
Algemeen
directeur/secretaris
01/02 – 31/12

Vlies, W van der

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7

1,0

0,975

Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Ja

Nee

100.135
16.506
116.641

131.005
0
131.005

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

184.479

195.886

Bezoldiging

116.641

131.005

bedragen x € 1
Functiegegeven
Aanvang en einde functievervulling in 2020
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Griffier
01/01 – 31/12

BALANS EN DE TOELICHTING
WAARDERINGSGRONDSLAGEN
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN BEPALING VAN DE BATEN EN LASTEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten (BBV).
Grondslagen baten en lasten
In de programmarekening worden de baten en de lasten op dezelfde wijze gerangschikt als in de begroting.
Zowel de baten als lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben (stelsel van baten en
lasten). Het vereiste van toerekenen houdt in dat de gevolgen van transacties en andere gebeurtenissen in de
administratie worden geboekt en in de jaarrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen of waarop zij
betrekking hebben (en niet wanneer geldmiddelen worden ontvangen of betaald).
Als baten en lasten worden niet aangemerkt de neutrale uitgaven en inkomsten, zoals BTW, ingehouden en af
te dragen loonbelasting.
Uitzondering op de toepassing van het stelsel van baten en lasten vormen de ontvangen dividenden. Deze
worden conform de richtlijnen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) toegerekend aan het jaar waarin ze
ontvangen worden (kasstelsel).
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg
van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden voor de jaarlijks terugkerende
arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter
toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten
zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken
en dergelijke.
Grondslagen voor waardering balansposten
In de financiële verordening gemeente Zevenaar 2018, artikel 9, is opgenomen dat het beleid inzake activeren
en afschrijven nader zal worden beschreven in de nota activerings- en afschrijvingsbeleid. Deze nota is voor de
nadere uitwerking van het beleid van deze aspecten.
Voor deze nota en de geactualiseerde afschrijvingstabel verwijzen wij naar de Nota activerings- en
afschrijvingsbeleid gemeente Zevenaar 2019
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Waardering
Waarderingsgrondslagen balansposten
Bij de waarderingsgrondslagen gaat het om de waardebepaling van activa en de regels die daarvoor gelden.
Het gaat hierbij om de waardering van balansposten (bezittingen), en om een reëel beeld te krijgen van de
vermogenspositie van de gemeente. Het BBV geeft strikte regels voor de waardering van activa. Hiermee
wordt voorkomen dat financiële resultaten kunnen worden beïnvloed en anderzijds wordt bereikt dat
financiële gegevens in de loop der tijd vergelijkbaar blijven.
De hoofdregel voor waardering van activa is opgenomen in artikel 63 van de BBV: activa worden gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende
kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de
vervaardiging kunnen worden toegerekend.
In Zevenaar worden activa gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs exclusief toegerekende
uren gemeentelijk apparaat en overige indirecte kosten (overhead). Rente wordt niet geactiveerd.
Duurzame waardevermindering van vaste activa
In de loop der tijd kan de waarde van een actief zijn veranderd ten opzichte van de boekwaarde ervan op de
balans. Herwaardering van activa (naar een hogere waarde) is niet toegestaan, omdat winst pas bij realisatie
mag worden genomen. Afwaardering van activa wordt in de meeste gevallen eveneens niet toegestaan,
waardering geschiedt immers tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Onder bepaalde voorwaarden zijn bijzondere waardeverminderingen wel toegestaan of verplicht. Het betreft
hier bijvoorbeeld waardeverminderingen als gevolg van wijzigingen in de levensduur als gevolg van schade of
milieuvervuiling, wijziging van de bestemming en functie van het vastgoed. Een duurzame
waardevermindering moet wel worden verwerkt in de balans door een extra afschrijving. De afwaardering
vindt plaats onafhankelijk van het resultaat. Daarnaast is bepaald dat een actief dat buiten gebruik wordt
gesteld, wordt afgewaardeerd op het moment van buiten gebruikstelling, indien de restwaarde lager is dan de
boekwaarde. Bij vervanging van een niet afgeschreven investering, wordt de restant boekwaarde afgeboekt
op het moment van vervanging.
Desinvestering activa
Op het moment dat een desinvestering plaatsvindt (bv. verkoop bedrijfsauto of sluiting kantoor), wordt de
boekwinst of het boekverlies in het resultaat van het betreffende jaar verwerkt en niet verrekend met de
verkrijgingsprijs van een nieuw actief. Het verrekenen is niet toegestaan op grond van het BBV.
Componentenbenadering
Investeringen in de openbare ruimte worden vaak gelijktijdig uitgevoerd (wegenonderhoud, inrichting groen,
vervanging riool, aanleg openbare verlichting, aanleg parkeerplaatsen). Zowel de aanvraag voor het
investeringsbudget als de uitbesteding gebeurt veelal in één krediet. Vooraf wordt de verdeelsleutel
vastgelegd inzake de kosten. De werkelijke uitgaven worden met dezelfde verdeelsleutel verantwoord. In
geval van substantieel meerwerk is extra budget nodig. Bij de aanvraag voor extra budget wordt aangegeven
naar welke component(en) het meerwerk wordt toegerekend. Het BBV kent geen voorschriften voor
Componentenbenadering.
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN BALANSPOSTEN
Algemeen
Vanaf 1 januari 2019 zijn de activa op basis van de nieuwe nota activerings -en afschrijvingsbeleid 2019
verwerkt. Het uitgangspunt is dat alle activa lineair worden afgeschreven. Onderstaande grondslagen zijn
geactualiseerd op basis van de Notitie Materiële vaste activa van januari 2020.
ALGEMEEN INVESTERINGEN
Onder investeren wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over
meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de
investeringen in materiële vaste activa, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente en
verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten. Onze gemeente heeft de financiële grens
waarboven objecten als investeringen worden beschouwd gesteld op € 25.000..
Bij een bestaand actief is sprake van een investering indien de uitgaven:
 � leiden tot een significante kwaliteitsverbetering; en/of;
 � leiden tot een levensduurverlenging; en/of ;

aanpassingen betreffen om te voldoen aan wet- en regelgeving (bijv. investeringen in een gebouw
om te voldoen aan veiligheidsvoorschriften die invloed hebben op de waarde en de levensduur).
Wanneer uitgaven worden gedaan voor het behoud van de oorspronkelijke kwaliteit en levensduur van een
actief, dan is er sprake van onderhoud.
INVESTERINGEN OP DE BALANS
Op de balans maken de investeringen in objecten voor eigen gebruik, die lang mee gaan, deel uit van de vaste
activa en wel het onderdeel materiële vaste activa. Volgens artikel 35 BBV worden deze investeringen als volgt
op de balans opgenomen:
a. investeringen met een economisch nut;
b. investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden
geheven;
c. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
Investeringen voor (riool- en afvalstoffen)heffingen moeten apart op de balans worden opgenomen, omdat de
regelgeving over de verslaggeving daarvan en de daaraan gerelateerde lasten tot onduidelijkheden in fiscale
procedures hebben geleid. Mede gezien de juridische consequenties die een onjuiste kostentoerekening aan
deze taken kan hebben, is deze categorie in het leven geroepen. De bedoelde heffing betreft ook rechten die
op grond van artikel 229 lid 1a en b van de Gemeentewet geheven kunnen worden. Dit zijn rechten die
maximaal kostendekkend mogen zijn, alleen besteed mogen worden aan het doel waarvoor de rechten zijn
geheven en die ook een spaarbedrag voor vervanging van de betrokken activa mogen bevatten.
VASTE ACTIVA
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) onderscheidt de volgende soorten
vaste activa:
1. Immateriële vaste activa;
2. Materiële vaste activa;
3. Financiële vaste activa.
Immateriële activa
De immateriële vaste activa worden onderverdeeld in:
 Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio;
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Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief;



bijdragen aan vaste activa in eigendom van derden.

De gemeente heeft besloten, de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en
disagio van geldleningen niet te activeren.
De kosten van onderzoek en ontwikkeling te verbinden aan een bepaald actief worden geactiveerd als zij aan
bepaalde voorwaarden voldoen. De afschrijvingstermijn is dan maximaal 5 jaar Activering is niet dwingend
voorgeschreven. De kosten kunnen eventueel volledig ten laste van de rekening van baten en lasten van het
desbetreffende jaar worden gebracht.
De bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd als:
 er sprake is van een investering door een derde;
 de investering bij draagt aan de publieke taak;
 de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals overeengekomen is;
 de bijdrage kan worden teruggevorderd, als de derde in gebrek blijft of onze gemeente recht kan
doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.
De immateriële en materiële activa worden afgeschreven volgens de methodiek en de termijnen zoals
opgenomen in de nota activerings -en afschrijvingsbeleid. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden
direct ten laste van de exploitatie gebracht. Een saldo voor agio of disagio wordt lineair in 5 jaar afgeschreven.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa zijn stoffelijk van aard. Een uitzondering hierop is software en licenties op software voor
onbepaalde duur die in een keer in rekening wordt gebracht.. Op grond van de stellige uitspraak in de Notitie
Materiële Vaste Activa van de commissie BBV valt dit ook onder de materiële vaste activa (investeringen met
een economisch nut).
Investeringsbijdragen van derden met een direct aantoonbare relatie en geen specifieke
terugbetalingsverplichting worden in mindering gebracht op de uitgaven voor de betreffende investering.
Bij de waardering van de materiële vaste activa wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een
bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.
Bij materiële vaste activa is het onderscheid van belang tussen activa met een economisch nut en activa in de
openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Een investering met economisch nut:
 is verhandelbaar;
 kan bijdragen aan het genereren van middelen;
 moet geactiveerd worden (m.u.v. kunstvoorwerpen met cultuurhistorische waarde).
Op investeringen met economisch nut wordt afgeschreven volgens afschrijvingstermijnen opgenomen in de
Nota activerings- en afschrijvingsbeleid gemeente Zevenaar 2019.
In erfpacht uitgegeven percelen behoren tot de investeringen met een economisch nut en zijn gewaardeerd
tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in
aanmerking is genomen).
De BBV schtijft voor dat in de toelichting bij de materilen activa wordt aangegeven welke activa in erfpacht
zijn uitgegeven.
Een investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut:
Met het oog op een betere vergelijkbaarheid van de kosten, is in de nieuwe BBV de systematiek van activering
en afschrijving voor alle investeringen met ingang van 2017 gelijk getrokken. Dit betekent dat alle
investeringen met een maatschappelijk nut, evenals de investeringen met een economisch nut, worden
geactiveerd en over de verwachte levensduur worden afgeschreven.
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Een investering in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut:
 vervult een publieke taak;
 genereert geen middelen;
 moet met ingang van 2017 geactiveerd worden.
In onze gemeente vindt de afschrijving op de materiële vaste activa plaats in het jaar na gereed melding.
Concreet betekent dit dat wordt gestart met afschrijven op het moment dat sprake is van een boekwaarde per
1 januari van een jaar.

Financiële vaste activa
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin
van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen
onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is
een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de
verkrijgingsprijs. De onder financiële vaste activa opgenomen leningen zijn onder te verdelen in verstrekte
leningen aan woningbouwcoöperaties en overige verstrekte leningen. De leningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde verminderd met de aflossingen. De aflossingen van de leningen vinden plaats op
basis van annuïteiten of op lineaire basis.
Tevens worden onder de financiële vaste activa verantwoord de bijdragen aan activa in eigendom van derden,
zoals bijdragen in restauratiekosten, bijdragen achterpad verlichting, bijdragen in investeringen van
sportverenigingen e.d. De voorwaarden die ervoor gelden om te mogen activeren zijn opgenomen in artikel 61
van het BBV. Belangrijk is dat de bijdrage teruggevorderd moet kunnen worden als de derde in gebreke blijft.
Vlottende activa
Op grond van de notitie Grondexploitaties is sprake van grondexploitaties als de gemeente, zoals de onze, een
actief grondbeleid voert. Dat betekent dat de gemeente grond koopt, die bouw- en woonrijp maakt en weer
verkoopt of in erfpacht uitgeeft aan ontwikkelaars, aannemers en particulieren.
Het startpunt van een Bouwgrond in exploitatie (BIE) is het raadsbesluit met de vaststelling van het
grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting. Om risico's die samenhangen met lang lopende
projecten te beperken mag de looptijd maximaal 10 jaar bedragen, Van deze looptijd mag alleen gemotiveerd
worden afgeweken als deze is geautoriseerd door de raad en is voorzien van risico-beperkende
beheersmaatregelen om onzekerheden en risico's te mitigeren (matigen).
De actualisatie van onze grondexploitatiecomplexen vindt jaarlijks door de gemeenteraad plaats.
Daarnaast is met ingang van 2016 de rentetoerekening aan de BIE beperkt. Er mag door onze gemeente
maximaal een rentetoerekening plaats vinden van rente die de gemeente betaald over het vreemde vermogen
(d.w.z. het gewogen gemiddelde percentage van de bestaande leningenportefeuille naar de verhouding
vreemd/totaal vermogen) omdat geen sprake is van projectfinanciering. Dit rentepercentage voor 2021 is
gebaseerd op de balansbedragen in de jaarrekening 2020 en is 1,35.
Vorderingen
Vorderingen worden, onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid, tegen de nominale
waarde gewaardeerd.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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VASTE PASSIVA
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen algemene reserves en bestemmingsreserves evenals het saldo van
de rekening van baten en lasten.
Voorzieningen
Onder de voorzieningen zijn opgenomen de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare
verplichtingen, verliezen en/of risico’s, voor zover de omvang hiervan redelijk is in te schatten. Voorzieningen
worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies
(artikel 44 – BBV). Een uitzondering is de pensioenvoorziening. De pensioenvoorziening betreft de in eigen
beheer opgebouwde verplichting voor (gewezen) wethouders. De pensioenvoorziening is berekend volgens de
actuariële methode.
Voor de actuariële berekeningen zijn de volgende grondslagen gehanteerd:
Berekeningsdatum : 31 december 2021
Rekenrente : 0,528%
Sterftetafel : GBM/GBV 2014/2019 met leeftijdsterugstelling.
Voor gepensioneerden en niet-gepensioneerden zijn dezelfde grondslagen gehanteerd. In de berekeningen
zijn de niet ingegane pensioenen herrekend naar de AOW-leeftijd (aan de hand van de huidige uitruilfactoren),
zoals vermeld op de site van de SVB.
Voor een nadere toelichting per voorziening verwijzen wij naar het overzicht van voorzieningen die na de
toelichting op de balans is opgenomen.
Met ingang van 2021 is het niet langer toegestaan in geval van achterstallig onderhoud, waarbij sprake is van
kapitaalvernietiging en/0f onveilige situaties een termijn van 4 jaar te hanteren voor het vormen van en
voorziening hiervoor. Er mag geen sprake zijn van een negatieve voorziening bij de jaarrekening dus is een
eenmalige last ten gunste van deze voorziening noodzakelijk.

Langlopende schulden
Onder langlopende schulden zijn begrepen schulden met een oorspronkelijke looptijd van een jaar of langer.
De schulden worden opgenomen tegen de nominale waarde verminderd met aflossingen.
Onder de langlopende schulden worden tevens opgenomen de door derden bij de gemeente belegde gelden.

Vlottende passiva
De posten opgenomen onder vlottende passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd.
Buiten de balans opgenomen Borg- en Garantstellingen
De door de gemeente gewaarborgde geldleningen zijn voor het totaal waarvoor de gemeente garant staat per
einde boekjaar opgenomen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de Staat van gewaarborgde
geldleningen en andere garantieverplichtingen die na de toelichting op de balans is opgenomen.
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Balans per 31-12-2021 activa
Bedragen x € 1.000
Nr.

Omschrijving

1

Vaste activa

1.1 Immateriële vaste activa:
1.1.1 Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio
en disagio
1.1.2 Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief
1.1.3 Bijdragen aan activa in eigendom van derden
1.2 Materiële vaste activa:
1.2.1 Investeringen met economisch nut
1.2.2 Investeringen met maatschappelijk nut
1.2.3 Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten
een heffing kan worden geheven
1.3 Financiële vaste activa:
1.3.1 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

Leningen aan woningbouwcorporaties
Leningen aan deelnemingen
Overige langlopende geldleningen
Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of
langer
Totaal vaste activa

3

Ultimo Ultimo
2021
2020

0

0

598
153

372
172

119.529 118.527
10.881
9.521
24.912 25.283

35

35

0
2.723
7.299
0

37
155
9.491
0

166.130 163.593

Vlottende activa

3.1 Voorraden:
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2

Grond- en hulpstoffen
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Gereed product en handelsgoederen
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3

Vorderingen op openbare lichamen
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
Schatkistbankieren
Overige vorderingen

Liquide middelen:
3.3.1 Kas-, bank- en girosaldi
3.4 Overlopende activa
Voorschotten overheidslichamen
Overige nog te ontvangen bedragen
Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
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0
0
20.283 20.208
910
910
7.909
551
1.093
3.639

10.673
772
443
3.839

1.077

1.415

913

1.727

4.375 4.560
40.750 44.547
206.880 208.140

Balans per 31-12-2021 passiva
Bedragen x € 1.000
Nr.

Omschrijving

2

Vaste passiva

Ultimo Ultimo
2021
2020

2.1 Eigen vermogen:
2.1.1 Algemene Reserve

41.240

35.223

2.1.2 Bestemmingsreserves
2.1.3 Resultaat
2.2 Voorzieningen

12.052
7.852
10.579

12.703
5.568
8.448

2.3 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer:
2.3.1 Onderhandse leningen

113.779 120.300

2.3.2 Door derden belegde gelden
2.3.3 Waarborgsommen

Totaal vaste passiva
4

18
10

252
110

185.530 182.604

Vlottende passiva

4.1 Netto vlottende schulden
met een rente-typische looptijd korter dan één jaar
4.1.1 Bank- en girosaldi
4.1.2 Overige schulden
4.1.3 kasgeldlening

0
2.491
4.000

0
4.863
0

Vooruit ontvangen bedragen van overige overheid

6.079

13.346

Overige overlopende passiva
Totaal vlottende passiva

8.780

7.327

21.350

25.536

4.2 Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA
Bedrag aan borgstellingen of garantiestellingen aan natuurlijke en
rechtspersonen
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206.880 208.140
179.910 105.517

TOELICHTING BALANS
Een balans bestaat zowel uit bezittingen, de activa, als uit het vermogen, de passiva. Anders gezegd de balans
geeft aan waarin is geïnvesteerd en hoe deze investeringen zijn gefinancierd.
Financiering heeft betrekking op de wijze waarop op de geld- en kapitaalmarkt, of via onderhandse leningen,
in de behoefte aan geld en kapitaal wordt voorzien.
Dekking heeft betrekking op de middelen die worden gevonden om de lasten in de begroting op te vangen.
Zowel de activa als de passiva worden onderverdeeld. De indeling van de balans is gebaseerd op het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV).
In de hierna volgende toelichting op de balans worden de balansmutaties in beeld gebracht. De meest in het
oog springende verschillen worden in dit onderdeel samengevat.
In de toelichting bij de investeringen worden alleen bedragen boven de € 50.000 opgenomen.
(Bedragen x € 1.000)
Door het afronden per € 1.000 kunnen verschillen voorkomen.
VASTE ACTIVA
De vaste activa kent voor onze gemeente de volgende onderverdeling:
 Immateriële vaste activa;
 Materiële vaste activa;
 Financiële vaste activa.
Immateriële vaste activa
1.1.2 Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief
Boekwaarde per 1 januari 2021
BIJ: Investeringen gedurende het jaar
AF: Afschrijvingen gedurende het jaar
AF: Bijdragen van derden
Boekwaarde per 31 december 2021

372
488
16
246
598

De vermeerdering van de kosten van onderzoek- en ontwikkelkosten zijn:
Onderzoek planMER Witte kruis
Voorbereiding aanleg 2e viaduct 7Poort;
Coördinatie en regie infrastructurele projecten
1.1.3. Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Boekwaarde per 1 januari 2021
BIJ: Nieuwe bijdragen gedurende het jaar
AF: Afschrijvingen gedurende het jaar
Boekwaarde per 31 december 2021

172
-19
153

Deze subsidiebijdragen in activa van derden etc. zijn opgenomen in de Staat van activa en bestaan uit o.a.
mechanisatie trekkenwand, tegelpad, Jongerencentrum, aanleg tennisbanen en huisvesting peuterspeelzaal.
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Materiële vaste activa
1.2.1 Investeringen met economisch nut
Totaal per balanssoort
Gronden Woon- Bedrijfsge Grond- Vervoer- Machines, Overige Totaal
(Bedragen x € 1.000)
en
ruimten -bouwen weg- en middele apparaten materiel NIEUW
terreine
watern
en
e vaste
2021
n
bouwinstallatie activa
kundige
s
werken
Aanschafwaarde

30.458

0

90.929

18.138

3.594

9.398

4.910 157.427

489

0

27.325

5.568

1.537

2.434

1.547

29.969

0

63.604

12.570

2.057

6.964

3.363 118.527

79

0

3.605

0

826

337

135

4.982

0

0

0

0

0

0

0

0

81

0

1.940

391

392

333

235

3.372

Bijdragen van derden

0

0

343

0

0

24

242

608

Afwaarderingen

0

0

0

0

0

0

0

0

29.967

0

64.926

12.179

2.491

6.944

Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde 1-1-2021
Investeringen 2021
Desinvesteringen
Afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2021

38.900

3.021 119.529

Algemeen
Met ingang van 1 januari 2021 is een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten met ATARO (Ataro is een
acroniem van advies, toezicht, aanleg, renovatie en onderhoud) De gemeente is weer juridisch en economisch
eigenaar van alle gebouwen en de administratieve afhandeling is in deze jaarstukken verwerkt. Het overzicht
opgenomen in de jaarstukken 2020 van de activa, waarvan de gemeente juridisch eigenaar was, is komen te
vervallen.
Eigendom bedrijfsgebouwen
Wanneer de gemeente wel het economisch eigendom, maar niet het juridisch eigendom van een materieel
vast actief heeft, moet het materieel vast actief op de balans van de gemeente worden opgenomen en wordt
in de toelichting de eigendomssituatie toegelicht.
Uitgangspunt van de onderwijswetgeving is dat het eigendom van het schoolgebouw ligt bij het
schoolbestuur. Dit eigendom wordt als zodanig vastgelegd in het kadaster via een notariële akte. In het
spraakgebruik wordt bij de schoolgebouwen onderscheid gemaakt tussen het juridisch eigendom
(schoolbestuur) en het economisch eigendom (claimrecht). De schoolgebouwen in onze gemeente staan
onder de bedrijfsgebouwen met economisch nut op de balans.
Gronden en terreinen
Op grond van artikel 35 van de BBV wordt aangegeven welke gronden/terreinen in erfpacht zijn uitgegeven.
De volgende gronden zijn in erfpacht uitgegeven. De toename in 2021 betreft de gronden op 7Poort voor
bedrijfsverplaatsing.
voor grond op 7Poort (activa 645)
voor grond in Babberich op het adres Dorpstraat 46 (activa 141)
voor grond op 7Poort (activa 1286)
voor grond op 7Poort (activa 1324)
voor grond op 7Poort (uitbreiding activa 1324)
Totaal in erfpacht uitgegeven gronden op 31-12-2021
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109
14
20.347
188
79
20.737

Bedrijfsgebouwen
De toename van de boekwaarde in 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote
investeringen:
Brede School Locatie Platanenlaan
241
Carrousel/Maatjes verbouw/aanpassing
153
Uitbreiding/aanpassing G. Gezellestraat (Sterrenschool)
3.083
Correctie en overname boekwaarde Ataro van investeringen
115
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
In 2021 zijn er geen investeringen groter dan € 50.000 gedaan.
Vervoermiddelen
De toename van de boekwaarde in 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering:
Tractor New Holland
78
Tractor Valta
89
WMO hulpmiddelen
652
Machines, apparaten en installaties
De toename van de boekwaarde in 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering:
Hal 12 installaties en inrichting
202
Gazonmaaier Toro
89
Overige materiële vaste activa
De toename van de boekwaarde in 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering:
Vervanging hardware werkplekken
112
1.2.2. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
Totaal per balanssoort
(Bedragen x € 1.000)

Gronden en Bedrijfsge- Grond- weg- Machines,
Overige
terreinen
bouwen
en water- apparaten materiele
bouwen
vaste activa
kundige installaties
werken

Totaal

Aanschafwaarde

0

0

21.032

753

419

22.204

Cumulatieve afschrijving

0

0

11.675

710

298

12.683

Boekwaarde 1-1-2021

0

0

9.357

43

121

9.521

Investeringen 2021

0

14

2.548

0

0

2.562

Desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingen

0

0

291

3

7

301

Bijdragen van derden

0

0

901

0

0

901

Afwaarderingen

0

0

0

0

0

0

Boekwaarde 31-12-2021

0

14

10.713

40

114

10.881

Bedrijfsgebouwen
In 2021 zijn er geen investeringen groter dan € 50.000 gedaan.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De toename van de boekwaarde in 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote
investeringen:
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Omschrijving investeringen

Bedrag

Snelfietsroute F12
*478
Reconstructie Halve Maan
190
Herinrichting openbare ruimte Platanenlaan
156
Uitvoering aanleg 2e viaduct 7Poort
445
Herinrichting BAT-terrein voor, parkeren en ontsluiting
298
Bruisend maken centrum Zevenaar (o.a. straten etc)
85
Totaal van investeringen voor de vervanging van armaturen OV
91
Totaal van investeringen voor de vervanging van masten OV
134
Uitvoering reconstructie weg Hengelder
*217
Verkeerskundige aanpassingen G. Gezellestraat
165
Fietsverbinding Duitse grens - Tolkamer
*237
Voor de investeringen met een * zijn bijdragen van derden en of subsidies ontvangen.

wel/geen
toename
boekwaarde
geen
wel
wel
wel
wel
wel
wel
wel
geen
wel
geen

Machines, apparaten en installaties
In 2021 zijn er geen investeringen groter dan € 50.000 gedaan.
Overige materiële vaste activa
In 2021 zijn er geen investeringen groter dan € 50.000 gedaan.
1.2.3. Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden
geheven
Totaal per
Gronden Woon- Bedrijfsge- Grond- Vervoer- Machines, Overige Totaal
balanssoort
en
ruimten bouwen weg- en middelen apparaten materiele
(Bedragen x €
terreinen
wateren
vaste
1.000)
bouwinstallaties activa
kundige
werken
Aanschafwaarde
14
0
18
33.694
0
23
1.074
34.823
Cumulatieve
0
0
9
9.145
0
10
375
9.539
afschrijving
Boekwaarde 1-114
0
9
24.549
0
13
699
25.284
2021
Investeringen 2021
0
0
0
368
0
0
47
415
Desinvesteringen
0
0
0
0
0
0
0
0
Afschrijvingen
0
0
1
719
0
1
66
787
Bijdragen van
0
0
0
0
0
0
0
0
derden
Afwaarderingen
0
0
0
0
0
0
0
0
Boekwaarde 31-1214
0
8
24.198
0
12
680
24.912
2021
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
De toename van de boekwaarde in 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote
investeringen:
Revitalisering Giesbeek

193

Vernieuwing riolen en klimaatadaptieve maatregelen

68

Verbetering riolering Angerlo (rioolvervanging)

79
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Overige materiële vaste activa
In 2021 zijn er geen investeringen groter dan € 50.000 gedaan.
Financiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa
1.3.1. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Boekwaarde per 1 januari 2021
BIJ: Kapitaalverstrekking gedurende het jaar
AF: Aflossingen gedurende het jaar
Boekwaarde per 31 december 2021

35
35

Het betreft deelnemingen in de vorm van aandelen. De gemeente is houder van aandelen van:
Vitens
34.717 aandelen
Bank voor Nederlandse Gemeenten
12.934 aandelen
Alliander
616.132 aandelen (+ 0,45% van het totaal)
1.3.2. Leningen aan woningbouwcorporaties
Boekwaarde per 1 januari 2021
BIJ: Verstrekte leningen gedurende het jaar
AF: Aflossingen gedurende het jaar
Boekwaarde per 31 december 2021

37
37
-

Het betreft een verstrekte vaste geldlening aan Stichting Plavei (voorheen Laris Wonen en Diensten)
1.3.3. Leningen aan deelnemingen
Boekwaarde per 1 januari 2021
BIJ: Verstrekte leningen gedurende het jaar
AF: Aflossingen gedurende het jaar
Boekwaarde per 31 december 2021

155
2.723
155
2.723

De achtergestelde geldlening aan Vitens van 2.327.300 is in 2021 volledig afgelost.
Nieuwe verstrekte reverse converteerbare hybride obligatielening aan Alliander N.V. in 2021.
Bij raadsbesluit van 24 november 2021 is kennis genomen van het versterken van de kapitaal-structuur van
Alliander N.V. door het verstrekken van een reverse converteerbare hybride obligatielening. Gedurende de
looptijd van deze obligatielening zal de gemeente een vaste marktconforme rentevergoeding ontvangen. Om
de capaciteit van de elektriciteitsnetten op veel plekken te verdubbelen zijn grootschalige investeringen
noodzakelijk. Alliander verwacht dat de totale investeringen op korte termijn oplopen tot ca. € 1,2 miljard per
jaar. Om het daarvoor benodigde geld op de markt te kunnen lenen en tegelijk een financieel solide bedrijf te
blijven, is versterking van het eigen vermogen van Alliander nodig. De aandeelhouders is verzocht hieraan
minimaal naar rato van hun aandelenbelang deel te nemen. De gemeente Zevenaar is aandeelhouder van
Alliander met een belang van 0,45% van de in totaal 136.794.964 aandelen. Wettelijk is bepaald dat de
aandelen van netwerkbedrijven als Alliander niet in private handen mogen zijn. Alle aandelen zijn dan ook in
handen van een aantal provincies, waterschappen en gemeenten. Het belang van de gemeente bij het
aandeelhouderschap is tweeledig:
 de gemeente kan (enige) invloed uitoefenen op het beleid van Alliander;
 de gemeente ontvangt dividend van Alliander als het resultaat dat toelaat.
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Op termijn zal Alliander naar verwachting de lening converteren oftewel omzetten naar nieuw uit te geven
aandelen, welke in plaats van rente een dividendopbrengst zal opleveren.
Op 15 december 2021 is een obligatielening verstrekt van € 2.722.936 en is de rentevergoeding vastgesteld op
een percentage van 2,075.
1.3.4. Overige langlopende geldleningen
De overige langlopende leningen bestaan uit:
a. Hypothecaire geldleningen personeel
b. Verstrekte geldleningen aan stichtingen c.a.
c. Leningen via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Nederland (SVN):
1. Leningen verzakte woningen
2. Verstrekte startersleningen
3. Verstrekte duurzaamheidsleningen
4. Verstrekte leningen voor toekomstbestendig wonen in Gelderland
d. Sociale kredieten aan inwoners verstrekt door de Kredietbank
Boekwaarde per 31 december 2021

4.503
271
95
1.127
506
692
105
7.299

a. Toelichting hypothecaire geldleningen personeel
Vanaf 1 januari 2009 is het wettelijk niet meer toegestaan om als gemeente nog (nieuwe) hypotheken te
verstrekken aan het personeel. De aflossing in 2021 was in totaal € 3.021.445
Boekwaarde per 1 januari 2021
7.524
AF: Aflossingen gedurende het jaar
3.021
Boekwaarde per 31 december 2021
4.503
b. Toelichting verstrekte geldleningen aan stichtingen c.a.
Het betreft verstrekte geldleningen aan sportverenigingen, buurthuizen en voor woonwagens.
Boekwaarde per 1 januari 2021
AF: Aflossingen gedurende het jaar
Boekwaarde per 31 december 2021

289
18
271

c1. Verstrekte leningen via SVN voor verzakte woningen
Via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) zijn leningen verstrekt aan particulieren voor de
verbetering van de kwaliteit van de volkshuisvesting en de stedelijke vernieuwing in brede zin. Er resteren 2
leningen.
Boekwaarde per 1 januari 2021
99
AF: Aflossingen gedurende het jaar
4
Boekwaarde per 31 december 2021
95
c2. Verstrekte startersleningen via SVN
Tot 1 februari 2017 was het mogelijk voor de kopers in de nieuwbouwwijk Groot Holthuizen een starterslening
aan te vragen. Het SVN was belast met de uitvoering. In totaal kon de starterslening maximaal € 22.500
bedragen. De eerste drie jaren zijn de leningen aflossingsvrij.
In 2016 is de laatste starterslening verstrekt. In totaal zijn er 15 leningen verstrekt.
Deze verordening is in 2017 ingetrokken. In 2020 zijn 2 leningen afgelost. Er resteren nog 6 leningen.
In juli is de Verordening Starterslening gemeente Zevenaar 2020 vastgesteld en op 16 juli 2020 in werking
getreden. Hiervoor is een revolverend fonds van in totaal € 1 miljoen beschikbaar aan het SVN .
Het maximale bedrag voor de Starterslening Zevenaar is vastgesteld op € 40.000, - met als voorwaarde dat de
hoogte van de Starterslening Zevenaar maximaal 20% bedraagt van de totale koop(/aanneem)som van de
maximale Nationale Hypotheek Garantie grens (NHG-grens), inclusief eventuele verbeter en/of
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meerwerkkosten. Een hoger maximum zou kunnen resulteren in een schuldenlast die tot hoge risico’s voor de
betreffende koper(s) zou leiden. Het minimumbedrag is op € 2.500, - vastgesteld uit efficiency overwegingen.
Op 24 november 2021 is besloten nogmaals € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor startersleningen.
In 2021 zijn in totaal 43 leningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 885.528
Boekwaarde per 1 januari 2021 (oude leningen)
AF: Aflossingen gedurende het jaar (oude leningen)
Boekwaarde per 31 december 2020 (oude 6 leningen)

74
2
72

Boekwaarde per 1 januari 2021 (nieuwe leningen)
Verstrekte leningen nieuwe verordening
AF : Aflossingen gedurende het jaar
Boekwaarde per 31 december 2021
Totaal boekwaarden startersleningen per 31-12-2021

169
886
-1.055
1.127

c3. Verstrekte duurzaamheidsleningen via SVN
Bij raadsbesluit op 25 januari 2017 is de verordening Duurzaamheidslening Zevenaar vastgesteld. De
duurzaamheidslening is een stimulans om een financiële impuls te geven aan de energiebesparing in de
bestaande woningvoorraad en daarmee ook de kwaliteit van de bestaande voorraad te verhogen.
De duurzaamheidslening wordt ingezet voor de particuliere woningvoorraad met een bouwjaar van ouder dan
1980 en een WOZ-waarde van minder dan € 200.000.
In juni 2019 is deze verordening ingetrokken en hiervoor de Verordening Toekomstbestendig wonen
Gelderland in plaats gekomen.
In 2021 resteren 96 duurzaamheidsleningen met het volgende verloop :
Boekwaarde per 1 januari 2021
AF: Aflossingen gedurende het jaar
Boekwaarde per 31 december 2021

604
98
506

c4 Verstrekte leningen voor toekomstbestendig wonen in Gelderland via SVN
In juni 2019 is de Verordening Toekomstbestendig wonen Gelderland vastgesteld. Hiervoor is een revolverend
fonds van in totaal € 1.520.000 beschikbaar. (In een revolverend fonds komt het uitgeleende geld weer terug
zodat het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen. Dit is een beproefde manier van duurzaam
financieren.)
Op 24 november 2021 is besloten nogmaals € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor het verstrekken van
leningen voor de verduurzaming.
In 2021 zijn in totaal 62 leningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 195.400.
Boekwaarde per 1 januari 2021
BIJ: Verstrekte leningen voor toekomstbestendig wonen in Gelderland
AF: Aflossingen gedurende het jaar
Boekwaarde per 31 december 2021

640
195
143
692

d. Sociale kredieten aan inwoners verstrekt door de Kredietbank
Op grond van de dienstverleningsovereenkomst met de Kredietbank Nederland resteren er op 31-12-2021 in
totaal 80 sociale verstrekte leningen met een restantbedrag van € 104.921. In 2021 zijn in totaal 29 leningen
afgelost en 26 nieuwe leningen verstrekt.
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Boekwaarde per 1 januari 2021
BIJ: Verstrekte duurzaamheidsleningen
AF: Aflossingen gedurende het jaar
Boekwaarde per 31 december 2020

93
61
49
105

1.3.5. Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van een jaar of langer
Doordat het saldo aan de passivazijde op deze balans inzake de belegde gelden van de GR Huisvesting
Voortgezet van een positief bedrag te weten op 1-1-2021 is veranderd in een negatief bedrag is het saldo per
31-12-2021 aan de activazijde opgenomen. Aangezien er nu geen sprake meer is van belegde gelden door de
GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers maar van een uitzetting is deze post hier opgenomen in
plaats van onder de passiva 2.3.2.
Deze balanspost bestaat uit:
a. Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs
in de Liemers

249

zie ook de passivazijde onder 2.3.2.

a. Verloop belegde gelden GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers in uitzettingen.
Saldo per 1 januari 2021
BIJ: Rente
AF: afrekening deelnemende gemeenten 2020

-228
0
22

AF: voorschotten voor huisvesting VO De Liemers

455

Saldo per 31 december 2021

249

a. Toelichting op gelden Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers
In december 1995 hebben de raden van de (voormalige) gemeenten Didam, Duiven en Zevenaar de
Gemeenschappelijke regeling huisvesting voortgezet onderwijs in de Liemers vastgesteld.
De verdeling van de optredende lasten over de gemeenten Montferland, Duiven en Zevenaar is
ingaande 2007 geheel gerelateerd aan het aantal leerlingen dat gebruik maakt van die huisvesting binnen de
afzonderlijke gemeenten. Hiermee is aansluiting gehouden bij het systeem van de
Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds.
De verrekening van de werkelijke kosten met het door de afzonderlijke gemeenten Montferland,
Duiven en Zevenaar verschuldigde bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling vindt plaats via de centraal
aangehouden "reserve huisvesting VO" bij de gemeente Zevenaar.
De verrekening is als volgt:
a. de berekende bijdrage in het begrotingsjaar volgens de begroting, is de verschuldigde bijdrage minus de te
maken geraamde kosten per gemeente;
b. de definitieve bijdrage na afloop van het begrotingsjaar, zijn de in de begroting berekende bijdrage, minus
de verschillen tussen de geraamde kosten en de werkelijke kosten per gemeente.
De negatieve reserve wordt in de loop van 2022 weer aangevuld naar rato van het leerlingenaantal per
gemeente.
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Vlottende activa
De vlottende activa kent voor onze gemeente de volgende indeling:
 Voorraden;
 Uitzettingen met de looptijd korter dan 1 jaar;
 Liquide middelen;
 Overlopende activa.
3.1 Voorraden
Volgens artikel 38 van de BBV worden op de balans onder de voorwaarden afzonderlijk opgenomen:
a. grond- en hulpstoffen;
b .onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie;
c. gereed product en handelsgoederen;
d. vooruitbetalingen.
b. onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Op grond van de notitie Grondexploitaties is sprake van grondexploitaties als de gemeente een actief
grondbeleid voert. Dat betekent dat de gemeente grond koopt, die bouw- en woonrijp maakt en weer
verkoopt of in erfpacht uitgeeft aan ontwikkelaars, aannemers en particulieren.
Het startpunt van een Bouwgrond in exploitatie (BIE) is het raadsbesluit met de vaststelling van het
grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting. Om risico's die samenhangen met lang lopende
projecten te beperken mag de looptijd maximaal 10 jaar bedragen, Van deze looptijd mag alleen gemotiveerd
worden afgeweken als deze is geautoriseerd door de raad en is voorzien van risico-beperkende
beheersmaatregelen om onzekerheden en risico's te mitigeren (matigen).
De actualisatie van onze grondexploitatiecomplexen vindt jaarlijks door de gemeenteraad plaats.
Met ingang van 2016 is de rentetoerekening aan de BIE beperkt. Er mag door onze gemeente maximaal een
rentetoerekening plaats vinden van rente die de gemeente betaald over het vreemde vermogen (d.w.z. het
gewogen gemiddelde percentage van de bestaande leningenportefeuille naar de verhouding vreemd/totaal
vermogen) omdat geen sprake is van projectfinanciering. Zoals in de 2e Voortgangsrapportage 2021 is
aangegeven is dit percentage 1,35.
Algemene toelichting over methodiek marktwaarde en verliesvoorziening
Jaarlijks wordt beoordeeld of de boekwaarde de marktwaarde van de grond overstijgt. Is hier sprake van dan is
het verplicht hiervoor een verliesvoorziening te treffen die als een waardecorrectie moet worden gezien. De
afgelopen jaren zijn aanvankelijk winstgevende prognoses van een grondexploitatiebegroting omgeslagen
naar verliesgevende. De tot dan toe geactiveerde grondexploitatie krijgt dan een lagere waarde. Die lagere
waarde kan in de jaarrekening op twee manieren worden gepresenteerd, namelijk:
 via een (niet-herstelbare) afboeking of;
 via het treffen van een verliesvoorziening.
De ingezette beleidslijn om te kiezen voor het treffen van een verliesvoorziening als correctie wordt
voortgezet. Deze correctie wordt in mindering gebracht op de boekwaarde in de balans analoog aan de wijze
zoals bij de dubieuze debiteuren. In deze jaarrekening is de verliesvoorziening verlaagd op de bouwgronden in
exploitatie (BIE).
In totaal bedraagt de verliesvoorziening op 31-12-2021 voor 0nderhanden werken waaronder bouwgronden in
exploitatie (BIE) €23.278.759
Het verloop van deze verliesvoorziening ten opzichte van 2020 is als volgt: (x € 1.000)
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Per 31-12-2021
4.251
19.028
23.279

Babberich Middag-Oost en Zwanenwaay
Zevenaar-Oost bedrijven en woningen
Totaal verliesvoorziening grondexploitaties

Per 31-12-2020
4.499
20.028
24.527

De verliesvoorziening is gebaseerd op de netto contante waarde (NCW)
3.1.2. Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie (BIE)
Op 1-1-2021 is de boekwaarde excl. verliesvoorziening (x € 1.000)

44.735

Mutaties 2021:
Grondverkopen
Grondaankopen
Afwaardering boekwaarde
Overige lasten grondexploitatie
Overige exploitatieopbrengsten
Boekwaarde per 31 december 2021 excl. verliesvoorziening
Verliesvoorziening per 31 december 2021
Boekwaarde per 31 december 2021 incl. verliesvoorziening

-4.660
--3.695
-208
43.562
-23.279
20.283

De boekwaarde op 31 december 2021 per complex voor onderhanden werk, waaronder bouwgronden in
exploitatie (BIE):
Babberich Middag-Oost en Zwanenwaay
1.175
Zevenaar-Oost woningen en bedrijven
19.103
Mercurion
5
Boekwaarde per 31 december 2021
20.283
Nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten per Bouwgrond in Exploitatie
Bestemmingsplan (nominale
bdragen afgerond op € 1.000)
ONDERHANDEN WERKEN:
Mercurion

Nog te maken
kosten

Nog te realiseren
opbrengsten

541

817

Zevenaar-Oost bedrijven

14.057

10.082

Zevenaar-Oost woningen

15.950

38.573

1.752

2.421

32.300

51.893

Middag Oost & Zwanenwaay
Totaal
c. gereed product en handelsgoederen;

Verkoop of buitengebruikstelling van vast actief
Volgens de BBV voorschriften moet wanneer een actief daadwerkelijk wordt bestemd voor verkoop, de
resterende boekwaarden van deze activa worden overgeboekt naar deze balanspost te weten “Voorraden”.
Een eventueel verkregen opbrengst wordt als incidentele bate verantwoord in de jaarrekening. Indien het
object nog een boekwaarde heeft, dan dient deze boekwaarde geheel afgeboekt te worden. Dit is een
incidentele last in de jaarrekening. De verkoopopbrengst en het afboeken van de boekwaarde worden beide
afzonderlijk verantwoord en mogen niet met elkaar worden verrekend. De verkoop opbrengst mag ook niet
worden verrekend met de aanschafwaarde van een eventueel vervangingsobject.
Als bezuiniging bij het opstellen van de primitieve begroting 2020-2023 is besloten tot het versneld afstoten
van 10 gemeentelijke panden/locaties. Van deze 10 locaties is na beoordeling besloten dat er 8 kunnen worden
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verkocht. Voor de overige 2 locaties loopt nog een onderzoek. Bij de 2e Voortgangsrapportage 2020 zijn
genoemde bezuinigingen geactualiseerd en is de evt. verkoop doorgeschoven naar de komende jaren.
De boekwaarden van de te verkopen panden zijn overgeheveld van andere balansposten naar deze balanspost
voorraden te weten handelsgoederen. Het betreft de resterende boekwaarden van in totaal 5 panden voor een
bedrag van in totaal € 910.184. Zodra deze panden werkelijk worden verkocht zal tot volledige afschrijving van
deze boekwaarde worden overgegaan. De totale opbrengst staat tegenover de eenmalige afschrijvingslast en
die is hoger dan de resterende boekwaarden. In 2021 zijn er geen panden verkocht.
3.1.3. Gereed product en handelsgoederen
Boekwaarde per 1 januari 2021
Afschrijving in verband met de verkoop van de panden
Boekwaarde per 31 december 2021

910
0
910

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
3.2.1 Vorderingen op openbare lichamen
De vorderingen openbare lichamen is als volgt samengesteld:
Belastingdienst
Reinigingsdienst de Liemers (RDL)
Ministeries/Rijksdienst/Provincies en overige openbare lichamen
Ataro BV
Diverse omliggende gemeenten
GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs
Totaal

6.849
300
129
5
376
249
7.908

Per medio april 2022 was van debiteuren "overheden" nog een bedrag van ruim € 7 miljoen te vorderen.
Het betreft voornamelijk de BTW uit het BTW compensatiefonds die op 1 juli 2022 wordt ontvangen.
3.2.2 Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen
De boekwaarde per 31 december 2021 is als volgt samengesteld:
Rek. courant Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN):

6

Kredietbank Nederland

545

Boekwaarde per 31 december 2021

551

Rekening courant Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SvN)
Voor een toelichting verwijzen wij naar balanspost 1.3.4. Overige langlopende geldleningen.
De bedragen onder deze balanspost betreffen de bedragen in rekening courant bij de SVN waarvoor nog geen
leningen zijn verstrekt c.q. de ontvangen rente en aflossing die de SVN heeft ontvangen voor de leningen en
welke nog niet met de gemeente zijn afgerekend. .
Kredietbank Nederland
Op 29 november 2017 is door de gemeenteraad besloten om een dienstverleningsovereenkomst met de
Kredietbank Nederland aan te gaan. Er is in totaal € 650.000 (€ 500.000 voormalige gemeente Zevenaar in
2017 en € 150.000 in 2018 voormalige gemeente Rijnwaarden) verstrekt als werkkapitaal. Om vanaf 1-1-2018
sociale kredieten te verstrekken aan inwoners van de gemeente Zevenaar. Er zijn in 2020 26 sociale kredieten
verstrekt voor een totaalbedrag van € 60.957. Op 31-12-2021 resteert na de aflossingen een bedrag van
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€ 104.921. Dit betekent dat de Kredietbank een restant werkkapitaal van € 545.079 heeft op 31-12-2021 voor
het verstrekken van sociale kredieten aan inwoners.
3.2.3 Schatkistbankieren
In het kader van de eind 2013 van kracht geworden Regeling Schatkistbankieren is elke gemeente verplicht
overtollige liquide middelen, boven een bepaalde drempel, die voor onze gemeente in 2021 € 1,104 miljoen is
(0,75% van het begrotingstotaal) af te storten bij het ministerie van Financiën (in 's Rijks schatkist).
Op 1 juli 2021 is deze regeling gewijzigd en is het percentage naar boven bijgesteld op 2. Daarnaast heeft onze
bank (Bank voor Nederlandse Gemeenten, BNG) aangegeven vanaf 1 juli bij een positief saldo van meer dan €
500.000 een negatieve creditrente in rente te brengen. Om te voorkomen dat onze gemeente bij een positief
saldo rente moet gaan betalen is het afroom-bedrag voor de schatkist naar beneden bijgesteld naar €
400.000. Waarom dit bedrag? Tussen het afroom-moment voor de schatkist zit een aantal uren. Als na dit
moment nog geld op ons bankrekeningnummer bij de BNG wordt ontvangen gaan we hierover alsnog
creditrente betalen. Over het afgeroomde van onze gemeente bij de schatkist ontvangen en betalen we geen
rente.
Op de balansdatum 31-12-2021 was een saldo van € 1.093 bij de schatkist ondergebracht.
Boekwaarde per 31 december 2021

3.2.4 Overige vorderingen
De overige vorderingen zijn als volgt samengesteld:
Debiteuren algemeen
af: Voorziening debiteuren algemeen
Diverse belastingen
AF: Voorziening dubieuze debiteuren belastingen
Debiteuren RSD (vorderingen op burgers)
AF: Voorziening dubieuze debiteuren RSD
Boekwaarde per 31 december 2021

1.093

611
-1.744
-390
2.676
-1.002
3.639

Liquide middelen
3.3.1 Kas-bank- en girosaldi
Het positieve saldo op 31-12-2021 van de gemeente:
Bankrekeningnummers bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten
Het kassaldo bij Burgerzaken

1.075
2
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1.077

Overlopende activa
3.4.Onder de overlopende activa vallen de volgende posten:
a) de van Nederlandse en Europese overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die
ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel;
b) de overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende
begrotingsjaren komen. Zoals nog te ontvangen bedragen waarvoor nog geen
factuur/aanslag/declaratie is uitgegaan maar de grondslag voor de “vordering” voor de balansdatum
is ontstaan. En ultimo het boekjaar geleverde maar nog niet gefactureerde prestaties.
a) De specificatie van het balansbedrag nog te ontvangen voorschotbedragen van Nederlandse
overheidslichamen:
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Nog te ontvangen voorschotbedragen van Nederlandse
overheidslichamen
Provinciale subsidie project Fietsinfrastructuur De Stede
Provinciale subsidie "Sterk Bestuur" voor Hal 12
Ministerie BIZA en Koninkrijkszaken: herindelingsgelden
Provinciale subsidie leefbaar maken Romeinse Limes
Provinciale subsidie klompenpaden
Boekwaarde per 31-12-2021

saldo
1-1-2021

Toevoeging

Ontvangen

15
880
805
10
17
1.727

0
0
0
0
0
0

0
0
805
0
9
814

saldo
31-122021
15
880
0
10
8
913

b) De specificatie van het balansbedrag per 31-12-2021 van de overige nog te ontvangen bedragen van boven
de
€ 20.000 (afgerond en weergegeven per € 1.000);
Overige nog te ontvangen bedragen met / of afrekening van
Afvalstromen
Algemene uitkering via Ministerie BIZA
Korte ketens Liemers Landschap
Nog op te leggen aanslagen gemeentelijke belastingen
Subsidie Babberichseweg
Gebruik sporthal Heerenmaeten
Gebruik sportaccommodaties Quadraam
DVO met Ataro
Totaal bedragen onder de € 20.000
Sub-totaal
Van de passivazijde de negatieve NTB:
Accountantskosten
RegioVervoer Arnhem Nijmegen vervoersvoorzieningen
Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland
Samenwerking De Liemers (RSD) 2021
Jeugdzorg - persoon gebonden budget (PGB)
Individuele vervoersvoorzieningen
Totaal bedragen onder de € 20.000
Totaal negatieve NTB

57
525
92
1.590
23
39
178
910
36
3.450
40
493
64
212
31
28
53
921

Aparte balansposten (legesafdrachten)

3

Vooruitbetaalde bedragen
Abonnementen en bedragen op basis van contracten 2022

1

Nog te ontvangen voorschotbedragen van Nederlandse overheidslichamen
Overige nog te ontvangen bedragen met / of afrekening
Van de passivazijde de negatieve NTB
Aparte balansposten (legesafdrachten)
Vooruitbetaalde bedragen
Totaal overlopende activa
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913
3.450
921
3
1
5.288

VASTE PASSIVA
Vaste passiva kent voor onze gemeente de volgende onderverdeling:
 Eigen vermogen;
 Voorzieningen;
 Vaste schulden met een looptijd van 1 jaar of langer.
Eigen vermogen
2.1 Eigen vermogen
Het eigen vermogen is als volgt op de balans opgenomen:
2.1.1. Algemene reserve;
2.1.2. Bestemmingsreserves;
2.1.3. Het resultaat.
Nummer Naam

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Algemene reserve

35.223

6.647

630

Eindstand
41.240

Specificatie toevoegingen Algemene Reserve:
Storting precariogelden conform begroting
Opheffen restant reserve automatisering
Opheffen reserve verhuizing peuterspeelzaal
Saldo jaarstukken 2020
Totaal toevoegingen

1.248
25
24
5.350
6.647

Specificatie onttrekkingen Algemene Reserve:
Voor de kosten invoering Omgevingswet
Formatie communicatie
Woonrijp maken Vierkenshof
Overige onttrekkingen kleiner dan € 50.000
Totale onttrekkingen

458
75
53
44
630

2.1.2. Bestemmingsreserves
De aard en de reden van elke reserve staan op de betreffende programma's in het jaarverslag.
Toelichting volgens de voorschriften:
Reserve

Toevoeging voor:

Bedrag x € 1.000

Uitvoeringskosten TOZO regeling
zelfstandige ondernemers

uitvoering regeling

217

Afval

egaliseren saldo exploitatieposten

279

Riolering

egaliseren saldo exploitatieposten

109

Wegen

raming conform begroting 2021

358

Reserve afschrijving investering
Herinrichting Muldershof

dekking afschrijvingslasten

490

Reserve afschrijving investering
Herinrichting Markt Zevenaar

dekking afschrijvingslasten

350
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Reserve
Uitvoeringskosten TOZO regeling
zelfstandige ondernemers
Verhuizing peuterspeelzaal
Automatisering
Bestemmingsplannen
Wegen
Frictiekosten Doeduiten
Corona herstelplan
Snelfietsroute F12
Balansverkorting
Reserve kap.lasten Onderwijshuisv.
Reserve kap.lasten 't Scathe
Reserve kap.lasten De Cirkel/De Duim
Reserve kap.lasten sportvelden
RKPSC
Reserve kap.lasten herinrichting
Tengnagelwaard
Reserve kap.lasten Brede Blik
Reserve kap.lasten ver-nieuwbouw
gemeentehuis

Onttrekking voor:
uitvoering regeling

Bedrag x € 1.000
15

opheffen reserve
opheffen reserve
opstelling plannen
uitvoeren wegenplan
opvang frictiekosten
Corona uitgaven in 2021
Afschrijving op activa
Afschrijving op activa
Afschrijving op activa
Afschrijving op activa
Afschrijving op activa
Afschrijving op activa

24
25
37
875
23
1.189
1
8
10
59
28
9

Afschrijving op activa

2

Afschrijving op activa
Afschrijving op activa

72
81

Naam reserve
((x € 1.000)

Saldo
1-1-2021

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering
afschrijvingen activa

Saldo
31-122021

35.224

6.647

630

0

41.241

Reserve Visie en planvorming station Zevenpoort

31

0

0

0

31

Reserve Verhuizing peuterspeelzaalwerk

24

0

24

0

0

115

0

0

0

115

Algemene reserve
Bestemmingsreserves

Reserve Nazorg diverse complexen grondexpl.
Reserve Uitvoeringskosten TOZO Reg zelfst ondern

0

217

15

0

202

Reserve Afval

0

279

0

0

279

487

109

0

0

596

25

0

25

0

0

184

0

37

0

147

Reserve Wegen

1053

358

874

0

537

Statushouders

101

0

0

0

101

Reserve frictiekosten DoeDuiten

150

0

23

0

127

66

0

0

0

66

Reserve Corona-herstelplan

2868

0

1189

0

1.679

Subtotaal Bestemmingsreserves

5.104

963

2.187

0

3.880

Reserve kap.lstn. Centrummanagement

105

0

0

0

105

Reserve kap.lstn. Revitalisering Tatelaar fase 2

500

0

0

0

500

Reserve kap.lstn. Werkzaamheden gemeentehuis

505

0

0

0

505

Reserve kap.lstn. Snelfietsroute F12

395

0

0

1

394

Reserve Riolering
Reserve Automatisering
Reserve Bestemmingsplannen

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
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Reserve kap.lstn. Balansverkorting

184

0

0

8

176

Reserve kap.lstn. Onderwijshuisvesting

299

0

0

10

289

2.069

0

0

59

2.010

Reserve kap.lstn. De Cirkel/De Duim

662

0

0

28

634

Reserve kap.lstn. sportvelden RPSC

85

0

0

9

76

100

0

0

0

100

55

0

0

2

53

85

0

0

0

85

Reserve kap.lstn. Brede Blik Giesbeek

1.296

0

0

72

1.224

Reserve kap.lstn. Verbouw-nieuwbouw gem.huis

1.258

0

0

81

1.177

Reserve kap.lstn. Herinrichting Muldershof

0

490

0

0

490

Reserve kap.lstn. Herinrichting Markt Zevenaar

0

350

0

0

350

7.598

840

0

268

8.170

47.926

8.451

2.818

268

53.292

Reserve kap.lstn. Basisschool 't Scathe

Reserve kap.lstn. Fietspad Geitenwaard
Reserve kap.lstn. herinrichting Tengnagelwaard
Reserve kap.lstn. speelvoorz kinderen met
beperking

Subtotaal Reserves afschrijvingslasten
Boekwaarde 31-12-2021

DOELSTELLING RESERVES
Hieronder vindt u de doelstelling van de verschillende bestemmingsreserves.
Bestemmingsreserves
Visie en planvorming station Zevenpoort
In 2013 en 2014 is in totaal € 70.000 beschikbaar gesteld voor visie en planvorming station Zevenpoort.
Verhuizing peuterspeelzaalwerk
In 2017 is een claim op de Algemene reserve voor de verhuizing van het peuterspeelzaalwerk omgezet in een
aparte reserve. De nieuwe IKC locatie aan de Platanenlaan is in 2020 opgeleverd. De bestemmingsreserve
voor de verhuizing is in 2020 niet ingezet en is in 2021 toegevoegd aan de algemene reserve.
Uitvoeringskosten TOZO
Deze reserve heeft als doel om de uitvoeringskosten van de TOZO regeling zelfstandig ondernemers te
egaliseren.
Nazorg complexen grondexploitaties
Deze reserve is ingesteld om extra kosten voor onder andere onderhoud aan wegen, groen, riool etc. na het
afsluiten van grondexploitaties te bekostigen. In de Nota reserves en voorzieningen is besloten om de
budgetten voor onderhoud na het afsluiten van grondexploitaties direct in de meerjarenbegroting op te
nemen. Het saldo van de reserve is in de Nota reserves en voorzieningen herbestemd om in 2019 te gebruiken
voor het onderhoud van de Tol.
De overdracht van de deelgebieden Tol en (later) Bem aan Beheer was vertraagd en zou naar verwachting in
2021 plaatsvinden. Daarmee werd ook de overdracht van het nazorgbudget in 2021 verwacht. In de
meerjarenbegroting 2022-2025 is aangegeven dat de overdracht is uitgesteld naar 2023. De reserve blijft in
stand tot de overdracht van de deelgebieden heeft plaatsgevonden.

Afval
Egalisatiereserve bedoeld om schommelingen in de uitgaven/inkomsten van afvalverwijdering te egaliseren
en zo wisselende tarieven te voorkomen.
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Riolering
De egalisatiereserve is bedoeld om schommelingen in de jaarlijkse exploitatiekosten van riolering te
egaliseren en zo wisselende tarieven te voorkomen.
Automatisering
Deze reserve is ingesteld in de voormalige gemeente Rijnwaarden en werd gebruikt ter egalisatie van de
kosten voor automatisering. In Zevenaar werd niet met een egalisatiereserve gewerkt.
Bestemmingsplannen
De bestemmingsreserve is afkomstig uit de voormalige gemeente Rijnwaarden. De reserve is bedoeld voor
het egaliseren van de kosten voor het opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen, maar ook voor
kosten die te maken hebben met de procedurele afhandeling.
Wegen
In 2016 is deze reserve in de voormalige gemeente Rijnwaarden gevormd vanuit de voorziening wegen. Deze
voorziening wegen moest volgens de BBV-voorschriften worden opgeheven, omdat er geen actueel
beheersplan meer aanwezig was. Na vaststelling van een beheersplan wegen van de nieuwe gemeente
Zevenaar wordt deze reserve weer overgeboekt naar de voorziening wegen.
Statushouders
In 2016 en 2017 zijn van het Rijk middelen ontvangen voor opvang en huisvesting van statushouders in de
voormalige gemeente Rijnwaarden. De kosten volgen deels in de jaren erna. In 2019 en 2020 zijn extra
(incidentele) gelden ontvangen ter voorbereiding op de nieuwe 'Wet inburgering' en voor de
maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtigen. Deze middelen worden ingezet voor dekking van
de kosten i.v.m. voorbereiding en begeleiding in de jaren 2020 en verder in afwachting van de nieuwe wet met
bijbehorende regelgeving/financiering.
Onderhoud gebouwen
In 2017 is het restant van de voorziening onderhoud gebouwen Rijnwaarden overgeboekt naar de
bestemmingsreserve onderhoud gemeentegebouwen, omdat er voor groot onderhoud gebouwen geen
actueel onderhoudsplan meer was.
De reserve is bedoeld voor groot onderhoud van de gebouwen van de voormalige gemeente Rijnwaarden. Na
vaststelling van een nieuw onderhoudsplan kan deze reserve vervallen.
Frictiekosten DoeDuiten
Deze reserve wordt ingezet voor dekking van de jaarlijkse kosten in de komende jaren (verwachte jaarlijkse
onttrekking € 50.000 in de periode 2021 t/m 2023) met betrekking tot DoeDuiten.
Corona-herstelplan
In 2020 is een corona herstelplan 'Sociaal economische injectie Zevenaar' opgesteld. Om de plannen uit dit
herstelplan te realiseren is € 3.000.000 overgeheveld vanuit de algemene reserve naar deze
bestemmingsreserve.

Bestammingsreserve afschrijvingslasten
Centrummanagement
In de raadsvergadering van 25 januari 2017 heeft de gemeenteraad uit de algemene reserve een bedrag van €
280.000 beschikbaar gesteld voor centrummanagement. Het doel is het behoud van de economische vitaliteit
van het centrum als bovenlokaal winkelgebied en het daarbij versterken van de leefbaarheid.
Revitalisering Tatelaar fase 2
Deze reserve is ingesteld om de afschrijvingslasten voor Revitalisering Tatelaar fase 2 te dekken.
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Werkzaamheden gemeentehuis
De reserve is ingesteld voor de dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van de investering.
Snelfietsroute F12
In 2015 heeft de raad besloten tot de aanleg van een snelfietsroute F12. Van de totale kosten van € 3.110.000
resteert na cofinanciering een bijdrage van de gemeente Zevenaar van € 376.000. Inclusief rente is hiervoor
een reserve gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten.
Balansverkorting
In een bezuinigingsronde in 2011 van de gemeente Rijnwaarden is structurele budgettaire ruimte gecreëerd
door het afboeken van investeringen (balansverkorting), waardoor de afschrijvingslasten vervielen. Voor
investeringen met een economisch nut moet dit volgens de BBV-regels bruto verantwoord worden door
tegenover de investering een zelfde bedrag aan reserves te vormen.
Onderwijshuisvesting
In 2006 is in de gemeente Rijnwaarden geïnvesteerd in onderwijshuisvesting. Deze investering is destijds
gedekt met eenmalige middelen. Daarom is conform de BBV-regels een reserve afschrijvingslasten gevormd.
In de Nota reserves en voorzieningen is deze reserve in 2018 vanuit de algemene reserve aangevuld met €
248.661 zodat de reserve nu op het juiste niveau is om de gehele afschrijvingslast van de investeringen in
onderwijshuisvesting te kunnen dekken.

Basisschool 't Scathe
In 2012 is de investering in de bouw van de basisschool 't Scathe in Pannerden voor een bedrag van € 650.000
gedekt met eenmalige middelen. Daarom is conform de BBV-regels een reserve afschrijvingslasten gevormd.
Op basis van de Nota reserves en voorzieningen 2018 is de reserve in 2018 aangevuld met € 1.737.809
waardoor nu de gehele afschrijvingslast gedekt wordt uit deze reserve afschrijvingslasten.

De Cirkel/De Duim
In 2017 heeft de raad van de voormalige gemeente Rijnwaarden uit de reserve bestedingsvoorstellen
jaarrekening 2016 € 280.000 beschikbaar gesteld voor de verbouwing van de Cirkel en de verhuizing van
jeugdsoos de Duim. In 2018 is hiervoor een reserve afschrijvingslasten gevormd. Conform de Nota reserves en
voorzieningen 2018 is de reserve in 2018 aangevuld met € 281.651 om de reserve op het juiste niveau te
brengen om de gehele afschrijvingslast van de investering te dekken.
Sportvelden RKPSC
In 2017 heeft de raad van de voormalige gemeente Rijnwaarden € 120.350 beschikbaar gesteld voor een
investering in de drainage en het vernieuwen van de toplaag van de sportvelden van RKPSC. De reserve dient
ter dekking van de afschrijvingslasten.
Fietspad Geitenwaard
In 2017 heeft de raad als onderdeel van de bestedingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2016 een bedrag van €
100.000 beschikbaar gesteld voor aanleg van een fietspad in de Geitenwaard. In 2018 is dit bedrag
overgeboekt van de reserve bestedingsvoorstellen naar de reserve fietspad Geitenwaard ter dekking van de
toekomstige afschrijvingslasten.
Herinrichting Tengnagelwaard
In 2017 heeft de raad van de gemeente Rijnwaarden als onderdeel van de bestedingsvoorstellen
jaarrekeningresultaat 2016 een bedrag van € 55.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de
Tengnagelwaard in Lobith. In 2018 is dit bedrag overgeboekt van de reserve bestedingsvoorstellen naar de
reserve herinrichting Tengnagelwaard ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten.
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Speelvoorzieningen kinderen met beperking
In 2017 heeft de raad als onderdeel van de bestedingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2016 een bedrag van €
85.000 beschikbaar gesteld voor speelvoorzieningen voor kinderen met een beperking. In 2018 is dit bedrag
overgeboekt van de reserve bestedingsvoorstellen naar deze reserve speelvoorzieningen ter dekking van de
toekomstige afschrijvingslasten.
Brede Blik Giesbeek
De reserve is ingesteld voor de dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van de investering.
Verbouw nieuwbouw gemeentehuis
De reserve is ingesteld voor de dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van de investering.
Herinrichting Muldershof
Deze bestemmingsreserve is ingesteld om de jaarlijkse afschrijvingslasten van het krediet 'Herinrichting
Muldershof' te dekken.
Herinrichting Markt Zevenaar
Deze bestemmingsreserve is ingesteld om de jaarlijkse afschrijvingslasten van het krediet 'Herinrichting
Markt Zevenaar' te dekken.
Locatie Vestersbos
Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor de afschrijvingslasten van de locatie Vestersbos. Het betreft hierbij
de aanvulling van € 6.500.000 die extra is toegezegd bij de Kadernota 2022.
Herontwikkeling Bizetstraat 1 Zevenaar
Deze bestemmingsreserve is ingesteld om de jaarlijkse afschrijvingslasten van de investering
'Herontwikkeling Bizetstraat 1' te dekken.
2.1.3. Gerealiseerd resultaat
Het batig exploitatiesaldo over 2021 bedraagt € 7.851.912.
Voorzieningen
Voorzieningen zijn passief-posten in de balans die een schatting geven van de voorzienbare lasten in verband
met risico's en verplichtingen waarvan de omvang en/of tijdstip van optreden per balansdatum min of meer
onzeker zijn en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.
Er is een viertal categorieën voorzieningen:
 voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's;
 voorzieningen ter egalisatie van in de tijd onregelmatig gespreide kosten, zoals groot onderhoud;
 voorzieningen van derden waarvan de bestemming gebonden is;
 voorzieningen gevormd door overschotten in de exploitatie voor riolering en afvalstoffenheffing door
een achterstand in de uitvoering van vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven.
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Het verloop van deze voorzieningen in 2021 wordt hieronder weergegeven.
2.2. Voorzieningen
Naam voorziening
(x € 1.000)

Saldo
1-1-2021

Toevoe- ten gunste Aanwendingen
gingen van de expl.
vrijgevallen
bedragen

Saldo
31-122021

Voor verplichtingen, verliezen en risico's
Voorziening WW verplichtingen

82

0

0

57

25

2.703

6

0

89

2.620

61

0

17

44

0

2.846

6

17

190

2.645

Voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen

646

1.051

0

158

1.539

Voorziening openbare verlichting

221

26

0

12

235

Voorziening Groot onderhoud wegen

870

2.366

0

1.408

1.828

Voorziening Groot onderhoud bruggen

29

18

0

0

47

Voorziening Onderhoud begraafplaats

68

9

0

0

77

1.834

3.470

0

1.578

3.726

Voorziening Aanspraken overstromingen
Riverparc.

121

6

0

0

127

subtotaal

121

6

0

0

127

Voorziening Vervanging riolering

3.646

952

0

517

4.081

Totaal voorzieningen

8.447

4.434

17

2.285

10.579

Voorziening pensioenen wethouders
Voorziening wachtgelden vm wethouders
subtotaal
Voor onderhoud/egalisatie

subtotaal
Voorziening van derden geoormerkte gelden

Voorz vervangingsinv. waarvoor heffing
(riolering)

VLOTTENDE PASSIVA
Vlottende activa kent voor onze gemeente de volgende indeling;
 Netto vlottende schulden met een looptijd kleiner dan 1 jaar;
 Overlopende passiva.
Schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
Schulden zijn op de balansdatum bestaande en qua omvang vaststaande verplichtingen die gewoonlijk door
uitstroom van middelen worden afgewikkeld. De schulden worden gesplitst in:
a. obligatieleningen;
b. onderhandse leningen;
c. door derden belegde gelden;
d. waarborgsommen.
a. Onze gemeente heeft geen obligatieleningen.
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b. Het overzicht van onderhandse geldleningen in 2021:
2.3.1. Totaal vaste schulden 2021 van de 26 onderhandse geldleningen (x € 1.000)
Oorspronkelijk Restantbedrag
bedrag van de
van de
geldlening geldlening op 11-2021

Opgenomen
geldlening

Rentebedrag

Aflossing

Restant van de
geldlening op
31-12-2021

74

300

6.000

2.038

5.721

99.279

Totaal Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen:
7.500

6.300

-

Totaal binnenlandse banken en overige financiële instellingen:
157.277

105.000

-

Totaal openbare lichamen zoals Provincies, gemeenten en waterschappen etc.:
10.000
Totaal generaal

9.000

0

114

500

8.500

120.300

-

2.226

6.521

113.779

Een specificatie van deze onderhandse geldleningen vindt u in het overzicht geldleningen in de bijlagen.
De totale rentelast voor het jaar 2021 bedraagt € 2.226
2.3.2 Door derden belegde gelden
Deze balanspost bestaat uit de volgende gelden:
a. Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs
in de Liemers
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a. Verloop gelden GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers
Saldo per 1 januari 2021
BIJ: Rente
AF: afrekening deelnemende gemeenten 2020
AF: voorschotten voor huisvesting VO De Liemers
Saldo per 31 december 2021

228
0
-22
-455
-249

Aangezien er nu geen sprake meer is van belegde gelden door de
GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers maar van een
uitzetting is deze post onder de activa 1.3.5. opgenomen.
In de balans opgenomen door derden belegde gelden
b. Stichting burgemeester van Bastelaarfonds
c. Belegde gelden Liemers++

18
0

Totaal per 31 december 2021

18

b. Verloop gelden Stichting burgemeester van Bastelaarfonds
Saldo per 1 januari 2021
BIJ: Rente
AF: Prijs en uitg. voor de uitreiking van Bastelaarsprijs 2020 in 2021
Saldo per 31 december 2021
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20
1
3
18

zie activa-zijde
onder 1.3.5.

c. Verloop gelden LiemERS++ (voorheen Plattelandshuis de Liemers en Achterhoek)
Saldo per 1 januari 2021

4

AF: Uitgaven in 2021

3

AF: Overheveling saldo naar de Liemerse Ambassade

1

Saldo per 31 december 2021

0

b. Toelichting op uitreiking Burgemeester van Bastelaarfonds:
Deze prijs wordt sinds 1987 eens in de twee jaar uitgekeerd aan een instelling of persoon, die zich
verdienstelijk heeft gemaakt voor het culturele leven in de gemeente Zevenaar.
Wim van Heugten en Theo Salemink zijn in 2020 de winnaars van de 17e Burgemeester Van Bastelaarprijs voor
het boek ‘Ontdekkingstocht door de Liemers’. Zij schreven een boek over de ontstaansgeschiedenis en de
huidige tijd van Liemers: ‘Dit boek is als het ware het verslag van een cultuur en sociaalhistorische
ontdekkingstocht door de Liemers geworden. Een nog voor velen helaas onbekende streek, met zoals gezegd
een rijke, maar veelal onbekende politieke, culturele en religieuze geschiedenis èn met een uniek landschap.’
Deze prijs is door de coronacrisis in 2020 niet uitgereikt maar heeft in 2021 alsnog plaatsgevonden.
c. Toelichting op LiemERS++ (voorheen Plattelandshuis de Liemers en de Achterhoek))
In 2020 is een nieuwe Stichting Liemerse Ambassade opgericht waarbij de gemeenten Zevenaar, Duiven,
Westervoort, Doesburg en Montferland samenwerken met als doel Landelijke bekendheid voor de Liemers.
Deze stichting wil onder meer de regio Liemers met een marketingcampagne op de kaart wil zetten.
De Stichting bestaat uit zeven bestuursleden. Dat zijn vertegenwoordigers van overheid, onderwijs en
ondernemers. De vijf Liemerse gemeenten dragen samen 455.000 euro per jaar bij aan de Liemerse
Ambassade. Dat geld ging tot nu toe naar verschillende samenwerkingsverbanden en organisaties: De
Liemers Helemaal Goed, Liemers++, Platform Onderwijs en Arbeidsmarktbeleid (POA), de Liemerse
Economische Visie (LEV) en de Liemerse Economische Raad. Die opereren voortaan allemaal onder de vlag
van de Liemerse Ambassade. Voor het opstellen van het merkconcept De Liemers is inmiddels opdracht
verleend. De maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie zijn de kracht van de Liemers. Waar de Stichting
op gaat focussen, om versnippering tegen te gaan. Dat is goed voor de economie in de Liemers en dus goed
voor de inwoners.” De gelden van de LiemERS++ zijn in 2021 overgeheveld naar de nieuwe Stichting.
2.3.3 Waarborgsommen
Saldo per 1 januari 2021

110

Mutaties in 2021

100

Saldo per 31 december 2021

10

Toelichting waarborgsommen
Op grond van artikel 9 van de getekende exploitatieovereenkomst “Winkelhuis Raadhuisplein” is een
waarborgsom van € 10.000 ontvangen ter zekerheid van de nakoming door de ontwikkelaar van als zijn
verplichtingen.
Daarnaast is op basis van de getekende exploitatieovereenkomst “BAT-Terrein” conform artikel 11 een
waarborgsom van € 100.000 ontvangen ter zekerheid van de nakoming door de ontwikkelaar van als zijn
verplichtingen. In 2021 is deze waarborgsom in een anterieure overeenkomst omgezet in een
exploitatiebijdrage die voor de helft is ingezet door gemeente in 2021. De ander helft zal worden ingezet voor
2022 en is overgeboekt naar de balanspost overlopende passiva onder "vooruitontvangen bedragen".
Vlottende passiva
Vlottende activa kent voor onze gemeente de volgende indeling;
 Netto vlottende schulden met een looptijd kleiner dan 1 jaar;
 Overlopende passiva.
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Schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar vallen onder de netto vlottende schulden en
worden opgenomen onder vlottende passiva.
Hieronder vallen:
e. banksaldi;
f. overige schulden;
g. kasgeldleningen.
4.1.1. Banksaldi
Het totaal is per saldo positief dus een tegoed (vordering). De vordering is verantwoord aan de activazijde van
deze balans bij het onderdeel 3.3.1.
4.1.2. Overige schulden
Het saldo op 31-12-2021 van de crediteuren

2.491

4.1.3. Kasgeldleningen
Het saldo op 31-12-2021

4.000

Op de balansdatum was er een kasgeldlening van € 4 miljoen afgesloten.
Overlopende passiva
Overlopende passiva zijn:
a. de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede,
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van
lasten van volgende begrotingsjaren;
b. verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot
betaling komen (transitoria);
c. vooruit ontvangen bedragen voor volgende begrotingsjaren.
Overlopende passiva (Bedragen x € 1.000)
Boekwaarde per Boekwaarde per
31-12-2020
31-12-2021
a. De van Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek
13.345
6.079
bestedingsdoel voor dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren
b. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn
6.980
8.059
opgebouwd en die in het volgend jaar tot betaling komen
c. Overige vooruitontvangen bedragen die ten gunste van
het volgend begrotingsjaar komen
Totaal
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348

721

20.673

14.859

4.2.a Overgehevelde overheidsbijdragen
Omschrijving overlopende passiva (overheidsvoorschotten)
(x € 1.000)
Voorschot rijk VVE / GOA 2019-2022

Saldo op Toevoe- Vrijval in Saldo op
1-1- 2021 gingen in
2021
31-122021
2021
1.106

996

512

1.590

11

-

-

11

4

-

4

-

Onderzoek Witte Kruis (MER)

151

-

151

-

Verkeersbeleid
Toeristische infrastructuur - wandelkeuzenetwerk
Toeristische infrastructuur - cultuurhistorie
Toeristische infrastructuur - ruiter- en menroutes
Toeristische infrastructuur - klompenpaden

363
71
18
25
40

68

79
71
18
25
40

284
68

Subtotaal Provinciale subsidie Sterk bestuur

668

68

384

352

Rijkssubsidie Onderwijs achterstand

146

-

146

-

Provinciale subsidie Landschapsbeleidsplan

13

-

13

-

Provinciale subsidie Ontwikkeling Klompenpaden

79

-

79

-

Provinciale subsidie Fietsinfrastructuur De Stede

74

-

-

74

6

-

6

-

381

80

-

461

4.629

-

4.629

-

Provinciale subsidie Herplantplicht bomen

96

-

12

84

Rijkssubsidie hulp gedupeerden Toeslagenproblematiek (SPUK1/2)

28

19

-

47

274

-

20

254

1.996

15

2.011

-

153

-

146

7

-

141

-

141

946

81

476

551

1.006

141-

865

-

Provinciale subsidie Dorpsplein Lobith

463

-

463

-

Rijkssubsidie Regeling reductie energiegebruik

194

138

169

163

Rijkssubsidie Advies en begeleiding project A12/A15

161

85

24

222

Provinciale subsidie Fietsverbinding Duitse grens

361

432

237

556

Provinciale subsidie Herinr. Babberichseweg als fietsstr.

550

756

67

1.239

46

30

14

62

Provinciale mobiliteitssubsidie Witte Kruis onderzoek plan (MER)

-

63

37

26

Rijkssubsidie (TOZO) steun zelfstandigen

-

213

-

213

Integraal veiligheidsbeleid subsidie via SISA

-

27

-

27

13.391

3.003

10.314

6.080

Rijksvoorschot subsidie monumenten (BRIM)
Provincievoorschot onderhoud en restauratie gem. Monumenten
Provinciale subsidie Sterk Bestuur voor:

Provinciale subsidie Monumenten
Terugbetalingsverplichting Ministerie debiteuren RSD
Provinciale subsidie Arnhemseweg/Hengelder

Rijkssubsidie verkeersveiligheidsmaatregelen
Rijkssubsidie Tijdelijke Ondersteuning Zelfst Ondern (TOZO)
Rijkssubsidie Regeling spec. Uitk stimulering sport (SPUK)
Rijkssubsidie Inhalen Covid-19 onderwijs vertraging
Provinciale subsidie Snelfietsroute
Rijkssubsidie voor uitvoering entree Hengelder

Rijksbijdrage Spoorwegverdubbeling advies en planvorming

Totaal
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4.2.b. Als transitoria verantwoorde bedragen
Transitoria zijn opbrengsten en kosten waarvan de daadwerkelijke ontvangsten respectievelijk betalingen niet
plaatsvinden in de periode waarop deze betrekking hebben. Door het afsluiten van het digitale factuurproces
eind januari 2022 zijn er meer posten (kosten) opgenomen als "transitoria" en minder via crediteuren. Volgens
de richtlijnen van de belastingdienst moeten voor de BTW de facturen met een datum in 2022 verwerkt
worden in 2022 ook al betreft het 2021. Het betreffen veel afrekeningen over 2021
De specificatie van dit deel van het totaal van het balansbedrag per 31-12-2020 van "Nog te betalen" van
boven de € 20.000: (x € 1.000)
Afrekeningen 2021 van of met:
Invoeringskosten nieuwe wet inburgering minderheden
87
Dienstverleningsovereenkomst SDL
21
Sociale werkvoorziening
24
Rente langlopende geldleningen
898
Provincie Gelderland kinderopvang
33
Afrekening kosten invoering Omgevingswet
21
Omgevingsdienst Regio Arnhem
31
Afrekening kosten inhuur
24
Gemeente Arnhem : Beschermd wonen
181
Gemeente Westervoort uitvoeringskosten Sociaal Domein
26
Collectieve vervoersvoorzieningen
21
COA effect 2021 en Corona onkostenvergoeding en nabetaling
330
Belastingdienst
1.406
Ataro
147
De Regeling 'specifieke uitkering stimulering (SPUK) 2021
68
Sportakkoord
60
Riolering leidingrenovatie
91
Samenwerking de Liemers (RID)
241
Quadraam
300
Stichting LiemersNovem i.v.m. Platanenlaan
273
Ministerie van Justitie en Veiligheid i.v.m. minderheden
33
Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland
39
Glascontainers
25
Caleidoz
46
Aanschaf vervoermiddelen
167
Afrek. div. instellingen corona-toegangsbewijzen
87
Bijdrage voor RID van SDL
36
Meerkosten Corona met gemeente Arnhem
84
Coronacompensatie 2021 div. organisaties
106
Div. instellingen WMO hulp bij het huishouden
194
Div. instellingen Jeugdzorg - algemeen
875
Div. instellingen Jeugdzorg - crisis
60
Div. instellingen WMO - begeleiding
153
Huurkosten WMO hulpmiddelen
240
Afrekening 2021 met Ataro
789
Diverse overige posten onder de € 20.000 incl. afronding
822
Totaal transitoria Nog te betalen
8.036
Overige diverse tussenrekeningen op de balans
256

23

4.2.c vooruit ontvangen bedragen voor volgende begrotingsjaren
Er is een exploitatieovereenkomst gesloten voor de inbreidingsplannen van het Fico terrein in Herwen. Op
basis van deze overeenkomst is een exploitatiebijdrage en subsidies ontvangen. Het terrein is nog volop in
ontwikkeling. Op dit moment is slechts grofweg 1/3 van het terrein met woningen bebouwd. Dit kan nog niet
afgewikkeld worden totdat het terrein volledig is herontwikkeld. De verwachting is dat dit nog wel twee jaar
minimaal zal duren.
Vooruit ontvangen bedrag Fico terrein
231
Vooruit ontvangen Ambulantiseringsmiddelen verdeling Regiobudget (Beschermd Wonen)
331
Vooruit ontvangen exploitatiebijdrage (van de balanspost waarborgsommen)
50
Vooruit ontvangen voor inrichting voetpad Lemm na grondruil met Provincie
23
Vooruit ontvangen CAK bijdragen van 2022 i.v.m. kasstelsel
41
Vooruit ontvangen voor gemeentelijke monumenten
20
Overige vooruit ontvangen bedragen onder de € 20.000
25
Totaal vooruit ontvangen bedragen per balansdatum
721
Totaal overige overlopende passiva
4.2.a Overgehevelde overheidsbijdragen

6.080

4.2.b. Als transitoria verantwoorde bedragen

8.036

Overige diverse tussenrekeningen op de balans
4.2.c Vooruit ontvangen bedragen voor volgende begrotingsjaren
Totaal overlopende passiva per balansdatum
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23
721
14.860

Borgstellingen
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende geldleningen
gespecificeerd naar de aard.
Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen (x € 1.000)
Naam van de geldnemer

Omschrijving doel van de lening

Oorspronkeljk % van het
Restant- Restantbedrag van de leningbedrag bedrag
bedrag
gewaarborgde waarvoor
lening op lening op
geldlening borgstelling is 1-1-2021 31-12-2021
verleend

Woningbouwverenigingen
Baston

woningbouwfinanciering

92.878

achtervang
WSW

61.609

65.124

Stichting Plavei

woningbouwfinanciering

12.346

achtervang
WSW

5.093

11.762

Woonzorg Nederland

woningbouwfinanciering

272

achtervang
WSW

125

30.733

Woonstichting Vryleve

woningbouwfinanciering

74.795

achtervang
WSW

37.883

40.737

Stichting Mooiland

woningbouwfinanciering

46.163

achtervang
WSW

23.082

Stichting Habion

woningbouwfinanciering

15.471

achtervang
WSW

7.736

Subtotaal Woningbouwverenigingen

104.710 179.174

Stichtingen en verenigingen
Stichting Dorsphuis Angerlo

Verbouw Dorpshuis

31

100%

29

27

Stichting Tennispark Hengelder

ombouw gravelbanen

38

50%

10

0

Stichting Tennispark Hengelder

herfinanciering Deutsche Bank

35

50%

5

0

Stichting JAZ / Caleidoz

realisering accommodatie

182

100%

155

141

Stichting Kunstgras Zevenaar/HVZ

aanleg kunstgrasveld

57

50%

30

25

Scouting Abel Tasman

realiseren nieuw clubhuis

43

100%

36

32

Sportvereniging DCS

renovatie/verb accommodatie

133

50%

116

109

Stichting De Liemers Breedtesport

nieuw clubhuis/kleedacc.

225

50%

200

188

EMM Giesbeek

nieuw verenigingsgebouw

350

50%

161

154

Angerlo Vooruit

renovatie/bouw kantine

150

50%

65

60

807

736

105.517

179.910

Subtotaal Stichtingen en verenigingen
Boekwaarde 31-12-2021

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Volgens de BBV wordt in deze toelichting op de balans de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële
verplichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden. Dit betreft meerjarige
financiële verplichtingen zoals bijvoorbeeld langlopende huurcontracten of leasecontracten
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Alleen de verplichtingen zijn opgenomen van meer dan € 40.000 en afgerond. (bedragen x € 1.000)
Huurcontracten:
- Raadhuisplein 1
- Markt 5 Lobith
- Halve Maan 20a Lobith
Bouw- en woonrijp maken deelplan De Stede
Realiseren wadi's (groene greppel in het stedelijk gebied) Bem-Stede
Bouwrijp maken De Holtkamp
Skatevoorziening Groot Holthuizen
Advieswerkzaamheden project visievorming Witte Kruis
Bouw- en woonrijp maken De Tol en De Bem
Overig advies etc. t.b.v. Grondexploitaties
Bouw- en woonrijp maken 7Poort
Herinrichting Babberichseweg
Voorbereiden werkzaamheden 2e viaduct 7Poort
Totaal verplichtingen

62
53
70
640
57
859
71
70
617
215
394
77
1.642
4.827

Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen
Mensen die hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betalen meestal een eigen
bijdrage. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, begeleiding of een scootmobiel. Iedereen
betaalt even veel. Dit noemen ze het 'abonnementstarief'. Het doel van het abonnementstarief is om de
zorgkosten voor mensen beter betaalbaar te maken.
Vast bedrag per maand
De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen is € 19,- per maand.
Dit bedrag is niet afhankelijk van de hoeveelheid zorg. Het CAK kijkt ook niet meer naar het inkomen of het
vermogen. Tot 2019 deden ze dat wel. De gemeente geeft de gegevens van de cliënten die een eigen bijdrage
moeten betalen aan het CAK door. Het CAK zorgt ervoor dat de facturen worden verstuurd en innen de
bijdrage.
Uitzonderingen
Er zijn een aantal voorzieningen waarbij geen eigen bijdrage Wmo betaald hoeft te worden, dat is bij:




Rolstoelen



Woningaanpassingen voor thuiswonende minderjarige kinderen

Wmo-voorzieningen bij een meerpersoonshuishouden waarbij tenminste één van de partners nog
niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft. De reden hiervoor is dat het kabinet een aantal jaar geleden
besloten heeft dat deze groep geen eigen bijdrage Wmo hoeft te betalen.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen die zorgcliënten moeten
betalen. Zij keren deze - in verband met de privacy-bepalingen - zonder verdere toelichting aan ons uit. In
2020 zijn de bedragen achtergebleven bij de hiervoor in de begroting opgenomen ramingen.
Het CAK is het publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat door de wetgever is belast met de
berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdrage. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van
de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de
juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is en dus niet valt
onder de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door de accountant van de gemeente.
Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan
worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals
hiervoor is toegelicht
259

Rechtmatigheid
In 2021 is in totaal voor een bedrag van € 1.368.000 aan rechtmatigheidsfouten geconstateerd in het kader van
de Europese Aanbestedingsvereisten. De fouten zijn grotendeels gerelateerd aan leveringen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op deze jaarrekening.
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BIJLAGEN
KERNGEGEVENS
Onderdeel

Rekening Begroting Rekening
2020
2021
2021

Sociale structuur
Inwoners 0-19 jaar

8.734

8.740

8.751

Inwoners 20-64 jaar

24.247

24.452

24.790

Inwoners 65 jaar en ouder

10.769

10.894

11.108

Totaal aantal inwoners

43.750

44.086

44.649

Bijstandsgerechtigden

881

824

760

Tewerkgestelden SW

198

170

161
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INVESTERINGSOVERZICHT
De investering is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning
De investering loopt op schema binnen de gestelde kaders
Let op, deze investering dreigt qua planning of financieel uit de pas te gaan lopen of er is een risico
ontstaan, bijsturing is noodzakelijk
De investering loopt uit de pas, corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk
De investering is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten
Omschrijving

Afsl. Krediet U 2021
J/N

Krediet I 2021

Uitgaven Inkomsten
2021
2021

Restant
uitgaven
31-12-2021

Restant Saldo krediet Status
inkomsten
31-12-2021
31-12-2021

TCF Werkzaamheden gemeentehuis
Nee
Dit krediet is betrokken in de totale kredietaanvraag welke
op 21-12-2016 aan de raad is voorgelegd. De verbouw van
de TCF is afgerond maar er zijn nog een aantal
nazorgpunten welke nog niet gereed zijn, dan wel nog niet
gefactureerd. Denk hierbij aan het oplossen van koude- en
ventilatieoplossingen, de aanschaf van de binnenbank voor
de raadzaal, verlichtingszaken en de aandacht voor een
eventuele fysieke openingshandeling. Het restantkrediet
dient daarom nog gehandhaafd te blijven. De
onderstaande kredieten 7010 en 7011 kunnen vervolgens
wel worden afgesloten.

60.627

0

906

59.721

0

59.721

4e verdieping bouwkosten
Er zijn kosten verantwoord van de revisie van het carillon.
In september 2021 heeft de raad besloten het carillon te
herplaatsen op het Turmac kantoorgebouw. Dit krediet kan
afgesloten worden. De kosten die nog komen gaan worden
verantwoord op 7004 (zie hierna)

20.799

0

14.606

6.193

0

6.193
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Ja

Omschrijving

4e verdieping, installaties, inrichting etc.
In 2022 gaan we nader onderzoeken of het carillon op de
4e verdieping teruggeplaatst kan worden. Het is op dit
moment namelijk onzeker of de bouwconstructie hier
geschikt voor is.

Afsl. Krediet U 2021
J/N

Krediet I 2021

Uitgaven Inkomsten
2021
2021

Nee

61.543

0

484

TCF - inrichting en installaties
De verbouw van de TCF is afgerond. . Voor het oplossen
van een aantal nazorgpunten dient het bovengenoemde
krediet 7001 nog gehandhaafd te blijven. Het positieve
saldo van voorliggend krediet voor inrichting en installaties
valt weg tegen het negatieve saldo van “TCF bouwkundig
(zie 7011). Per saldo zijn er geen overschrijdingen te
melden.

Ja

200.638

9.293

201.534

TCF bouwkundig (samengevoegd met 7010)
Zie de toelichting hierboven onder Hal 12 - inrichting en
installaties. Voorliggend krediet kan worden afgesloten

Ja

0

0

-930

Advies/planvorming spoorverdubbeling ZevenaarDidam
Het project is nagenoeg afgerond. Er zijn nog een paar
openstaande punten die ook in afronding zijn. Deze gaan
m.n. over de grondoverdracht en oplevering terreinen .

Nee

48.021

-8.216

14.324

Onderzoek PlanMER Witte Kruis (verbinding Gelders
Nee
Eiland met A12)
Het onderzoek naar het PlanMER is afgerond. In het
bestuurlijk overleg met de Provincie is gekozen om de
gebiedsaanpak Babberich nader uit te werken. Dat wordt in
2022 opgepakt. De kosten daarvoor worden gefinancierd
uit de subsidie Mobiliteit van de Provincie welke deel

437.278

401.349

187.763
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Restant
uitgaven
31-12-2021

Restant Saldo krediet Status
inkomsten
31-12-2021
31-12-2021

61.059

0

61.059

-896

0

-896

930

0

930

14.324

33.697

-22.540

56.237

187.763

249.515

213.587

35.929

9.293

Omschrijving

Afsl. Krediet U 2021
J/N

Krediet I 2021

Uitgaven Inkomsten
2021
2021

Restant
uitgaven
31-12-2021

Restant Saldo krediet Status
inkomsten
31-12-2021
31-12-2021

1.008.685

700.839

307.846

17.570

0

17.570

84.022

0

84.022

uitmaakt van voorliggend krediet.
Snelfietsroute F12 traject 7&9
Nee
Bij de Doesburgseweg komt een oversteek van de
snelfietsroute die het westelijke en oostelijke deel van de
route binnen Zevenaar met elkaar verbindt. De uitwerking
hiervan wordt gekoppeld aan de planuitwerking van de
hoofdwegenstructuur in dit deel van Zevenaar. In de
komende periode zullen wij dit deel in detail uit gaan
werken ook weer in samenhang met de overige
ontwikkelingen in het oostelijke deel van Zevenaar. In 2022
gaan we het bestemmingsplan aanpassen voor het fietspad
langs de Edisonstraat vanaf de Didamseweg t/m de
Voltastraat. In 2023 gaan we met de uitvoering starten.
Sprookjespoel Gimbornhof
De poel is opgeschoond en opnieuw onder profiel
gebracht. De afronding van dit project is in de zomer 2022.

Nee

Gimbornhof
Nee
De beplanting wordt nog aangebracht en het gazon wordt
vervangen. Dit hangt mede samen met de ontwikkeling
van het Juvenaat en met de dunningen die de komende
jaren worden uitgevoerd. De plannen voor het Juvenaat
zijn inmiddels in een vergevorderd stadium en zijn
afgestemd in relatie tot de Gimbornhof. In 2021 hebben we
verder een lichte dunning en achterstallig snoeiwerk
uitgevoerd. Hier gaan we het komend jaar mee verder.
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1.484.008

1.176.162

17.570

0

100.026

0

475.323

16.004

475.323

Omschrijving

Afsl. Krediet U 2021
J/N

Krediet I 2021

Uitgaven Inkomsten
2021
2021

Restant
uitgaven
31-12-2021

Restant Saldo krediet Status
inkomsten
31-12-2021
31-12-2021

Vervanging bouwkundig deel gemalen Methen
Het bouwkundig deel verkeert nog in goede staat. De
toekomst van het gemaal zal nader worden bekeken met
het nieuwe rioolontwerp van de hele kern Zevenaar. Er
wordt gekeken naar een betere, geïntegreerde oplossing.
Naar verwachting wordt het werk in de periode 2023-2025
uitgevoerd.

Nee

118.000

0

118.000

0

118.000

Vervanging mechanisch deel gemalen Edisonstr/O.Steeg
Gemaal RG Edisonstraat en Oude Steeg zijn klaar. De
investering kan worden afgerond.

Ja

0

0

0

0

0

Revitalisering Giesbeek
Nee
We werken aan de uitvoering van een integraal plan voor
het revitaliseren van de kern Giesbeek. We passen de
riolering aan en vernieuwen de openbare ruimte. Voor een
groot deel zijn deze werkzaamheden inmiddels afgerond.
In 2022 moeten er nog een aantal wegen geasfalteerd
worden en straatwerkzaamheden gedaan worden. We
verwachten het project voorjaar 2023 af te kunnen ronden.

451.154

0

257.893

0

257.893

Gemalen bouwkundig
De aanvankelijk geplande bouwkundige investeringen aan
gemalen & IBA's in de jaren 2017 en 2018 oud gemeente
Zevenaar, zoals vastgesteld in het watertakenplan zal naar
verwachting (door voortschrijdend inzicht) gerealiseerd
worden in 2021 - 2023.

Nee

141.000

0

141.000

0

141.000

Gemalen mech/elek, mini-gemalen en Telemetrie
De aanvankelijk geplande vervanging van mini gemalen
van de voormalige gem. Zevenaar in 2022 zal naar
verwachting (door voortschrijdend inzicht) uitgevoerd

Nee

391.142

0

391.142

0

391.142
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193.260

0

Omschrijving

Afsl. Krediet U 2021
J/N

Krediet I 2021

Uitgaven Inkomsten
2021
2021

Restant
uitgaven
31-12-2021

Restant Saldo krediet Status
inkomsten
31-12-2021
31-12-2021

worden in 2021 - 2023.
Ontwikkeling Brede School locatie Platanenlaan
De Raad heeft 25 november 2015 besloten om de hoogte
van het krediet vast te stellen op € 3.000.000. In de
raadsvergaderingen van 5 juli 2017 en 21 december 2018
zijn aanvullende kredieten, groot resp.€ 2.036.921 en €
257.674 toegekend. De oplevering heeft inmiddels
plaatsgevonden. In 2022 vindt de definitieve afrekening
plaats i.c.m. aanpassingen aan de openbare ruimte.

Nee

252.241

0

241.254

10.987

0

10.987

Reconstructie Halve Maan
In juni 2020 zijn de werkzaamheden hiervan gestart. Het
project is in 2021 afgerond.

Ja

185.499

0

190.365

-4.866

0

-4.866

Vrijverval riolen 2018 Rijnwaarden
Krediet voor investeringen uit het watertakenplan van de
voormalige gemeente Rijnwaarden voor het jaar 2018. In
2022 gaan we verder met de (achterstallige) investeringen
in Rijnwaarden en wordt dit krediet volledig benut.

Nee

63.760

0

28.391

35.369

0

35.369

Gemalen mechanisch 2018 Rijnwaarden (samengevoegd
met 7061 2e VGR)
Krediet voor investeringen uit het watertakenplan van de
voormalige gemeente Rijnwaarden voor het jaar 2018. In
voorgaande jaren zijn de (achterstallige) investeringen in
Rijnwaarden uitgevoerd. Het restant investeringsbudget is
toegevoegd aan 'gemalen mechanisch/elektrisch en minigemalen'.

Ja

0

0

0

0

0
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Omschrijving

Afsl. Krediet U 2021
J/N

Drukriolering mechanisch 2018 Rijnwaarden
(samengevoegd met 7061 2e VGR)
Krediet voor investeringen uit het watertakenplan van de
voormalige gemeente Rijnwaarden voor het jaar 2018. In
voorgaande jaren zijn de (achterstallige) investeringen in
Rijnwaarden uitgevoerd. Het restant investeringsbudget is
toegevoegd aan 'gemalen mechanisch/elektrisch en minigemalen'.

Ja

0

0

0

0

0

Drukriolering bouwkundig 2018 Rijnwaarden
Krediet voor investeringen uit het watertakenplan van de
voormalige gemeente Rijnwaarden voor het jaar 2018. In
2022 gaan we verder met de (achterstallige) investeringen
in Rijnwaarden en wordt dit krediet volledig benut.

Nee

72.242

0

72.242

0

72.242

Veiligheidsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen
Nee
De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Het
aanbrengen van valbeveiligingen gaat over het algemeen
samen met vervangingen van de dakbedekking en er staan
nog een aantal vervangingen voor 2022 en 2023 op de
planning.

52.052

0

52.052

0

52.052

Speelvoorziening voor kinderen met beperking
Krediet voor voorzieningen voor kinderen met beperking.
Krediet wordt in 2022 besteed.

Nee

14.890

0

14.890

0

14.890

Fietspad Geitenwaard
Nee
De uitvoering van dit werk is doorgeschoven naar 2023. We
kunnen de werkzaamheden starten als de gesprekken met
omwonenden positief zijn afgerond.

99.301

0

99.301

0

99.301

Snelfietsroute F12 overige percelen
Bij de Doesburgseweg komt een oversteek van de

597.496

588.898

594.569

585.970

8.598
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Nee

Krediet I 2021

Uitgaven Inkomsten
2021
2021

2.927

2.927

Restant
uitgaven
31-12-2021

Restant Saldo krediet Status
inkomsten
31-12-2021
31-12-2021

Omschrijving

Afsl. Krediet U 2021
J/N
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Uitgaven Inkomsten
2021
2021

Restant
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Restant Saldo krediet Status
inkomsten
31-12-2021
31-12-2021

snelfietsroute die het westelijke en oostelijke deel van de
route binnen Zevenaar met elkaar verbindt. De uitwerking
hiervan wordt gekoppeld aan de planuitwerking van de
hoofdwegenstructuur in dit deel van Zevenaar. In de
komende periode zullen wij dit deel in detail uit gaan
werken ook weer in samenhang met de overige
ontwikkelingen in het oostelijke deel van Zevenaar. In 2022
gaan we het bestemmingsplan aanpassen voor het fietspad
langs de Edisonstraat vanaf de Didamseweg t/m de
Voltastraat.In 2023 gaan we met de uitvoering starten.
Aanleg lichtinstallatie Atletiekbaan.
De werkzaamheden zijn gezamenlijk uitgevoerd met de
renovatie (zie toelichting onder 'Renovatie atletiekbaan')

Ja

Ford Transit pick-up
Nee
Betreft vervangingsinvestering. Nadat de toekomstvisie
afdeling openbare werken is uitgewerkt is in 2021 de
aanbesteding in de markt gezet en gegund. Mede door het
chiptekort zal de levering in 2022 plaatsvinden.
BAT terrein - voorbereiding herinrichting fase
Dit krediet is bestemd voor voorbereidingskosten van
uitvoering fase 1 en de herinrichting voorterrein. Deze
werkzaamheden zijn in 2020 afgerond. Dit krediet kan
worden afgesloten.

Ja

BAT terrein - herinrichting fase 1
Dit krediet is bestemd voor het realiseren van de
fietsenstalling voor de medewerkers en voor het plaatsen
van voorziening voor afvalinzameling. Deze
werkzaamheden zijn in 2021 afgerond. Dit krediet kan

Ja
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0

0

84.107

0

45.000

0

43.694

0

0

0

84.107

0

84.107

0

0

0

1.306

0

1.306

Omschrijving

Afsl. Krediet U 2021
J/N

Krediet I 2021

Uitgaven Inkomsten
2021
2021

Restant
uitgaven
31-12-2021

Restant Saldo krediet Status
inkomsten
31-12-2021
31-12-2021

worden afgesloten.
Bruisend maken centrum Zevenaar (o.a. straten etc)
Het plan voor fietsparkeren is in 2019 uitgewerkt. De
fietsenbeugels, banken en prullenbakken zijn geplaatst.
Twee boombanken die geplaatst worden in het centrum
zijn ingekocht. De plaatsing van deze boombanken is
voorzien in 2022.

Nee

131.649

0

84.634

47.015

0

47.015

Herinrichten Raadhuisplein
Nee
We zijn gestart met de voorbereidingen om te komen tot
een ontwerp met kostencalculatie dat we u voorleggen.
Hier gaat een uitgebreid participatietraject met
ondernemers, gebruikers, omwonenden en overige
belanghebbenden aan vooraf. We hebben individuele
interviews en brede bijeenkomsten georganiseerd waar we
ideeën, wensen en eisen hebben opgehaald. Op basis
hiervan maken we een schetsontwerp van het plein dat we
presenteren tijdens een openbare bijeenkomst. Na deze
bijeenkomst wordt het schetsontwerp uitgewerkt tot een
technisch ontwerp met kostencalculatie, waarna
besluitvorming door u kan plaatsvinden. De uitvoering start
naar verwachting in september 2022, nadat de
evenementen hebben plaatsgevonden. We verwachten het
project in het voorjaar 2023 af te ronden.

106.282

0

44.686

61.596

0

61.596

Uitvoering reconstructie Hengelder
Dit project is gerealiseerd. In de RIB 2021-100 is
inhoudelijke verantwoording afgelegd en is toelichting
gegeven over de besteding van de beschikbaar gestelde
middelen. Het krediet kan daarom worden afgesloten.

217.063

217.061

217.062

1

-1

2
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Ja

217.062

Omschrijving

Afsl. Krediet U 2021
J/N

Uitvoering reconstructie Arnhemseweg
Dit project is gerealiseerd. In de RIB 2021-100 is
inhoudelijke verantwoording afgelegd en is toelichting
gegeven over de besteding van de beschikbaar gestelde
middelen. Het krediet kan daarom worden afgesloten.

Ja

Krediet I 2021

Uitgaven Inkomsten
2021
2021

21.187

21.187

21.187

Voorbereiding aanleg 2e viaduct 7Poort
De voorbereidende werkzaamheden lopen momenteel nog
door en dit heeft onder meer geleid tot de gunning voor de
uitvoering. Zie hiervoor de toelichting op het
uitvoeringskrediet. Het budget voor de voorbereiding dient
beschikbaar te blijven voor de nog af te rekenen
planbegeleidingskosten van Prorail.

240.705

0

Herontwikkeling Vestersbos
Nee
De raad heeft op 24 november 2021 besloten een
aanvullend onderzoek te laten uitvoeren naar twee
varianten uit het haalbaarheidsonderzoek naar
onderwijshuisvesting op locatie Vestersbos. Dit krediet
wordt gebruikt voor planologische procedure voor de
herinrichting van deze locatie. De stedenbouwkundige
kaders zijn eveneens door de raad tijdens deze vergadering
vastgesteld.

61.042

Vervangen BOV 2016-2025 armaturen 2019
Conform beleidsplan openbare verlichting, is in 2021
volledig uitgegeven.

Ja

Oversteek Douwes Dekkerstraat
Dit project is gerealiseerd. In de RIB 2021-100 is
inhoudelijke verantwoording afgelegd en is toelichting
gegeven over de besteding van de beschikbaar gestelde

ja
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21.187

Restant
uitgaven
31-12-2021

Restant Saldo krediet Status
inkomsten
31-12-2021
31-12-2021

0

0

0

155.870

84.835

0

84.835

0

868

60.173

0

60.173

16.396

0

16.988

-592

0

-592

0

0

0

0

0

Omschrijving

Afsl. Krediet U 2021
J/N
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Uitgaven Inkomsten
2021
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middelen. Het krediet kan daarom worden afgesloten.
Planvorming Herinrichting Doesburgseweg
Nee
Dit wordt opgepakt nadat de Griethsepoort is afgesloten in
het kader van het project ViA15.

96.132

0

192

95.939

0

95.939

Planvorming Herinrichting Edisonstraat
Wij onderzoeken welke maatregelen (tijdelijk) genomen
kunnen worden om het toekomstig verkeer via de
Edisonstraat te begeleiden totdat de aanpassingen aan de
Griethse Poort en Doesburgseweg gereed zijn.

Nee

95.132

0

192

94.939

0

94.939

Planvorming Herinrichting Mercurion
Nee
Dit wordt opgepakt nadat de Griethsepoort is afgesloten in
het kader van het project ViA15.

71.129

0

193

70.936

0

70.936

Vervangen hardware werkplekken
Nee
In 2018 is € 450.000 beschikbaar gesteld voor de
vervanging en flexibilisering van de huidige werkplekken.
Besteding is gepland in de jaren 2019 t/m 2022. De nieuwe
vervangingskredieten voor 2022 en verdere jaren zijn
aangevraagd en opgenomen in de MJB 2022-2025.

189.763

0

112.192

77.571

0

77.571

Invullen gebouw Raadhuisplein 1
De ontwikkelaar heeft het voormalige gemeentehuis van
ons gekocht om daar appartementen en winkels te
ontwikkelen. Wij zijn aan het onderzoeken hoe we
concreet invulling gaan geven aan de ruimte die de
gemeente gaat huren in het voormalig gemeentehuis ten
behoeve van onder andere een fietsenstalling, openbare
toiletten, een ruimte voor de marktmeester en voor
organisatoren van evenementen. De initieel opgegeven

140.000

0

140.000

0

140.000
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Nee

Omschrijving

Afsl. Krediet U 2021
J/N
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Uitgaven Inkomsten
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inrichtingskosten zijn door de exponentieel gestegen
bouwkosten achterhaald, afhankelijk van de definitieve
inrichting wordt een aanvullend kredietvoorstel opgesteld
voordat de werkzaamheden worden aanbesteed.
Kunstgrasvelden (2 stuks)
Nee
Betreft krediet voor de aanleg van kunstgras trapveldjes.
Eén hiervan is in 2019 aangelegd in de Thebenstraat in
Zevenaar. In 2021 zijn diverse opties bekeken, maar
hebben we uiteindelijk geen kunstgrasveld aangelegd. Zo
is er in Pannerden uiteindelijk gekozen voor een tijdelijk
trapveldje van natuurgras en bij de Platanenlaan hebben zij
zelf zorggedragen voor de financiering van een trapveldje.
In 2022 verkennen we verdere opties.

56.859

0

Voorbereiding Herinrichting Babberichseweg
Het Voorlopig Ontwerp is gereed. De inspraak met de
omgeving wordt opgestart en vervolgens kan het Definitief
Ontwerp gemaakt worden. Kosten voor DO en uitvoering
worden betaald uit de Provinciale subsidie en het krediet
wat door de raad onlangs beschikbaar is gesteld (zie hierna
7197).

Ja

29.506

29.506

20.659

Tractor Valta
Betreft vervangingsinvestering. De tractor is in 2021
aangeschaft.

Ja

115.000

0

88.709

74.195

0

Toyota Hi-Lux
Nee
Betreft vervangingsinvestering. Nadat de toekomstvisie
afdeling openbare werken is uitgewerkt is in 2021 de
aanbesteding in de markt gezet en gegund. Mede door het
chiptekort zal de levering in 2022 plaatsvinden.
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20.659

56.859

0

56.859

8.847

8.846

0

26.291

0

26.291

74.195

0

74.195
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Afsl. Krediet U 2021
J/N

Krediet I 2021

Uitgaven Inkomsten
2021
2021
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VW Crafter Pick-Up (vervangt 352)
Nee
Betreft vervangingsinvestering. Nadat de toekomstvisie
afdeling openbare werken is uitgewerkt is in 2021 de
aanbesteding in de markt gezet en gegund. Mede door het
chiptekort zal de levering in 2022 plaatsvinden.

84.107

0

84.107

0

84.107

VW Crafter Pick-Up (vervangt 350)
Nee
Betreft vervangingsinvestering. Nadat de toekomstvisie
afdeling openbare werken is uitgewerkt is in 2021 de
aanbesteding in de markt gezet en gegund. Mede door het
chiptekort zal de levering in 2022 plaatsvinden.

84.107

0

84.107

0

84.107

Gazonmaaier Sabo (vervangt 630)
Betreft vervangingsinvestering. Medio 2022 verwachten
we duidelijkheid te hebben omtrent de noodzakelijke
vervangingen van gazonmaaiers. Wij komen hier bij de 2e
voortgangsrapportage bij u op terug.

Nee

60.000

0

60.000

0

60.000

Ja

41.322

0

34.544

0

34.544

300.000

0

300.000

0

300.000

Manitou Shovel-N-0046 (vervangt 733)
Betreft vervangingsinvestering. De shovel is in 2021
aangeschaft.

Kolkenzuiger Volvo (vervangt 211)
Nee
Betreft vervangingsinvestering. We verwachten dat de
prijzen zullen stijgen door grondstoftekort (zoals ijzer en
aluminium) en door schaarste bij de chipfabrikanten. Wij
schatten in dat we € 40.000 meer nodig hebben. Deze
verhoging leggen wij bij de 1e voortgangsrapportage aan u
voor.
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6.778

Omschrijving

Afsl. Krediet U 2021
J/N

Renovatie atletiekbaan
Ataro B.V. heeft de vervanging van de van de toplaag en
fundering van de atletiekbaan uitgevoerd. N.a.v een
bezwaarschrift over lichthinder op de baanverlichting is de
lichtinstallatie aangepast en voldoet aan de
voorgeschreven eisen. De renovatie is afgerond en het
krediet kan worden afgesloten.

Ja

25.000

0

Uitbr olp 1e inrichting meubilair bss De Bem
Het in december 2019 beschikbaar gestelde krediet is
uitbetaald aan het schoolbestuur na vaststelling, door het
college, van het programma voorzieningen
onderwijshuisvesting 2021.

Ja

0

Verbetering riolering Angerlo mech/elec, mini 15jr
Er is €3.500.000 krediet verstrekt voor
rioleringswerkzaamheden en klimaatadaptatieve
maatregelen in Angerlo. Dit is onderdeel van een project
met een integrale aanpak waarbij ook wegen, groen en
openbare verlichting wordt meegenomen. Op dit krediet
worden de investeringen met een looptijd van 15 jaar
geboekt. Is onderdeel van de investeringen uit het WTP in
2019-2020.

Nee

Vern riolen klimaatadaptatieve maatregelen Liemers 15 Nee
jr
Krediet voor geplande aanpassingen en vervangingen aan
verouderde en slechte rioolgemalen. Tevens is dit krediet
bestemd voor klimaatadaptatieve maatregelen en
vernieuwingswerkzaamheden. Op dit krediet worden de
investeringen met een looptijd van 15 jaar geboekt. Is
274
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2021
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10.413

0

10.413

0

0

0

0

293.980

0

293.980

0

293.980

157.601

0

157.601

0

157.601
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Afsl. Krediet U 2021
J/N
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onderdeel van de investeringen uit het WTP in 2019-2020.
Rioolvervanging klim. Adapt maatregelen Liemers 70 jr
Krediet voor geplande aanpassingen en vervangingen aan
verouderde en slechte rioolgemalen. Tevens is dit krediet
bestemd voor klimaatadaptatieve maatregelen en
vernieuwingswerkzaamheden. Op dit krediet worden de
investeringen met een looptijd van 70 jaar geboekt. Is
onderdeel van de investeringen uit het WTP in 2019-2020

Nee

1.980.373

0

68.041

1.912.332

0

1.912.332

Verbetering riolering Angerlo rioolvervanging-70jr
Er is 3.500.000 krediet verstrekt voor
rioleringswerkzaamheden en klimaatadaptieve
maatregelen in Angerlo. Dit is onderdeel van een project
met een integrale aanpak waarbij ook wegen, groen en
openbare verlichting wordt meegenomen. Op dit krediet
worden de investeringen met een looptijd van 70 jaar
geboekt. Is onderdeel van de investeringen uit het WTP in
2019-2020. Gezien de stijgende prijzen en het vergroten
van het aantal klimaatadaptieve maatregelen verwachten
wij dat deze investering niet toereikend is. Hier komen we
bij de 1e voortgangsrapportage bij u op terug.

Nee

3.198.285

0

78.752

3.119.533

0

3.119.533

Herinrichting openbare ruimte locatie Platanenlaan
Het krediet is beschikbaar gesteld in 2020. In 2019 is
gestart met de voorbereidende juridische en adviserende
werkzaamheden. In 2022 is het plan afgerond en vindt de
financiële verantwoording plaats.

Nee

225.968

0

155.930

70.038

0

70.038
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Afsl. Krediet U 2021
J/N

Krediet I 2021

Tijd huisv/verhuisk aanpassing locatie Platanenlaan
Nee
In juli 2019 zijn de basisscholen de Lindenhage en Het
Kofschip naar de tijdelijke locaties in de G. Gezellestraat en
Da Costastraat verhuisd. Vanaf het moment van verhuizing
is voor de groepen 3 en 4 gymvervoer ingezet. In de
zomerperiode 2020 heeft de verhuizing terug naar de
locatie Platanenlaan plaatsgevonden. In 2022 vindt de
definitieve afrekening plaats.

57.618

0

Bouwkundige aanpassing ds. Jonkerschool
Dit krediet is beschikbaar gesteld. De Ds. Jonkersschool is
m.i.v. augustus 2021 niet meer in gebruik voor het
onderwijs. In overleg met het schoolbestuur en de
inwoners van Lathum wordt bekeken welke
gebruiksmogelijkheden er zijn voor de Ds. Jonkersschool.

Nee

25.000

Aanpassing Arnhemseweg/Hengelder/scopewijzigingen
In de RIB 2021-100 is inhoudelijke verantwoording afgelegd
en is toelichting gegeven over de besteding van de
beschikbaar gestelde middelen. Het krediet kan daarom
worden afgesloten.

Ja

Aanpassing en uren
Arnhemseweg/Hengelder/scopewijzigingen
Dit project is gerealiseerd. In de RIB 2021-100 is
inhoudelijke verantwoording afgelegd en is toelichting
gegeven over de besteding van de beschikbaar gestelde
middelen. Het krediet kan daarom worden afgesloten.

Ja
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Uitgaven Inkomsten
2021
2021
-1.916

Restant
uitgaven
31-12-2021

Restant Saldo krediet Status
inkomsten
31-12-2021
31-12-2021

59.534

0

59.534

0

25.000

0

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Omschrijving

Afsl. Krediet U 2021
J/N

Uitvoering entree Hengelder uhb gebiedsvisie
Dit project is gerealiseerd. In de RIB 2021-100 is
inhoudelijke verantwoording afgelegd en is toelichting
gegeven over de besteding van de beschikbaar gestelde
middelen. Het krediet kan daarom worden afgesloten.

Ja

Krediet I 2021

Uitgaven Inkomsten
2021
2021

Restant
uitgaven
31-12-2021

Restant Saldo krediet Status
inkomsten
31-12-2021
31-12-2021

-75.588

-75.590

-75.589

-75.589

1

-1

2

Woonrijpmaken Vierkenshof
Nee
De werkzaamheden zijn nog in uitvoering voor wat betreft
het bouwrijp maken. Alvorens tot definitieve inrichting van
het gebied over te kunnen gaan dienen de woningen van
Vryleve en Mecus gerealiseerd te zijn. Waarschijnlijk loopt
dit nog door tot medio 2022.

97.773

97.773

97.773

97.773

0

0

0

Carrousel/Maatjes verbouw - aanpassing
Nee
Dit krediet is door de Raad beschikbaar gesteld.
HumanKind en het stichtingsbestuur van 'De Maatjes'
hebben overeenstemming bereikt over de verkoop aan
HumanKind. De eigendomsoverdracht van de twee, door
de Carrousel, in gebruik zijnde leslokalen heeft in 2021
plaatsgevonden. De planning is om in 2022 te starten met
de uitbreiding en aanpassing van het onderwijskundige
gedeelte en voor 2022 staat de start van de aanpassing van
het buitenterrein gepland.

2.192.894

150.000

152.557

150.000

2.040.337

0

2.040.337

G Gezellestraat (sterrenschool) uitbreiding-aanpassing
Nee
In verband met de realisering van de onderwijshuisvesting
en verkeerskundige aanpassingen t.b.v. de locatie aan de
G. Gezellestraat (Sterrenschool) is in de raad van december
2019 het krediet beschikbaar gesteld. De voorbereidingen
zijn in 2020 gereed gekomen en eind december 2020 is
gestart met de bouw. In 2021 is het gebouw opgeleverd. De

3.786.995

150.000

3.083.220

150.000

703.775

0

703.775
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Afsl. Krediet U 2021
J/N

Krediet I 2021

Uitgaven Inkomsten
2021
2021

Restant
uitgaven
31-12-2021

Restant Saldo krediet Status
inkomsten
31-12-2021
31-12-2021

aanpassingen in de omgeving zijn nagenoeg gereed en
zullen in 2022 afgerond worden. De eindafrekening zal ook
in 2022 opgemaakt worden.
G Gezellestr -Sterrenschool - verkeersk aanpassingen
Parallel aan de bouw van de school (zie boven) worden de
voorbereidingen getroffen voor de verkeerskundige
aanpassingen. De uitvoering hiervan vindt plaats vanaf
medio 2021. Deze werkzaamheden zijn inmiddels
afgerond. Op dit moment moet de beplanting worden
aangelegd. We verwacht dit in het voorjaar 2022 te
realiseren.

Nee

319.730

19.730

ja

0

Iveco I
Nee
Betreft vervangingsinvestering. Nadat de toekomstvisie
afdeling openbare werken is uitgewerkt is in 2021 de
aanbesteding in de markt gezet en gegund. Mede door het
chiptekort zal de levering in 2022 plaatsvinden.
Iveco II
Nee
Betreft vervangingsinvestering. Nadat de toekomstvisie
afdeling openbare werken is uitgewerkt is in 2021 de
aanbesteding in de markt gezet en gegund. Mede door het
chiptekort zal de levering in 2022 plaatsvinden.

Hengelder - herinr parkeerplaatsen sportvelden
Dit project is gerealiseerd. In de RIB 2021-100 is
inhoudelijke verantwoording afgelegd en is toelichting
gegeven over de besteding van de beschikbaar gestelde
middelen. Het krediet kan daarom worden afgesloten.
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164.772

19.730

154.958

0

154.958

0

0

0

0

84.107

0

84.107

0

84.107

89.779

0

89.779

0

89.779

Omschrijving

Tractor MF
Betreft vervangingsinvestering. De technische kwaliteit is
nog goed waardoor we de vervanging uitstellen. In 2023
beoordelen we dit opnieuw.

Afsl. Krediet U 2021
J/N

Krediet I 2021

Nee

75.000

0

Ja

115.000

0

Nee

50.000

Service auto VW transporter
Nee
Betreft vervangingsinvestering. Nadat de toekomstvisie
afdeling openbare werken is uitgewerkt is in 2021 de
aanbesteding in de markt gezet en gegund. Mede door het
chiptekort zal de levering in 2022 plaatsvinden.
Gazonmaaier (vervangt 635)
Betreft vervangingsinvestering. De gazonmaaier is in 2021
aangeschaft.

Tractor New Holland
Betreft vervangingsinvestering. De tractor is in 2021
aangeschaft.
Fietspadstrooier
Betreft vervangingsinvestering. De technische kwaliteit is
nog goed waardoor we de fietspadstrooier nog niet
vervangen. In 2023 beoordelen we dit opnieuw.

Ja

Fietsverbinding Duitse grens - Tolkamer
Nee
We hebben een tijdelijk fietspad als overbruggingsperiode
aangelegd als voorloopproject ten behoeve van de
verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen uit Spijk.
Samen met het Waterschap komen we tot een integrale
oplossing voor de aanleg van het fietspad en de verzwaring
van de Spijksedijk. Voordat we tot uitvoering over kunnen
gaan, duurt dit nog minimaal 5 jaar doordat de plannen
voor de Spijksedijk nog niet concreet zijn.
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Uitgaven Inkomsten
2021
2021

Restant
uitgaven
31-12-2021

Restant Saldo krediet Status
inkomsten
31-12-2021
31-12-2021

75.000

0

75.000

36.790

0

36.790

0

50.000

0

50.000

99.626

0

99.626

0

99.626

90.000

0

88.700

1.300

0

1.300

1.695.473

1.695.473

236.980

1.458.493

1.458.493

0

78.210

236.980

Omschrijving

Afsl. Krediet U 2021
J/N

Krediet I 2021

Monitoring geluid/fijnstof/trillingen A12/A15
Er vindt onderzoek plaats naar de effecten van de nieuwe
infrastructuur voor de omgeving in Zevenaar. Er is gestart
met een nulmeting. Nadat de Arnhemseweg en weg
Hengelder gereed zijn is in 2021 een nieuwe meting
uitgevoerd. Vanwege de coronacrisis was deze niet
representatief en wordt in 2023 een nieuwe meting
gedaan. De laatste meting vindt plaats na voltooiing van
het project ViA15.

Nee

167.834

0

Ondergrondse restafvalcontainers
Krediet voor het vervangen van de ondergrondse
containers voor restafval in het Gelders eiland. Deze
afvalcontainers worden naar verwachting in het najaar
2022 geplaatst.

Nee

788.503

0

Glascontainers
Krediet voor het vervangen van de containers en
bijbehorende betonnen buitenbakken voor nieuwe
ondergrondse glascontainers. De glascontainers worden
naar verwachting in maart 2022 geplaatst.

Nee

421.358

0

Ja

0

0

63 Ondergrondse afvalcontainers hoogbouw
Krediet voor het aanschaffen van 63 ondergrondse
afvalcontainers voor restafval met een bijbehorend
passensysteem. Deze afvalcontainers worden naar
verwachting in het najaar 2022 geplaatst. Deze investering
voegen we toe aan 'ondergrondse restafvalcontainers'.
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Uitgaven Inkomsten
2021
2021
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46.769

Restant
uitgaven
31-12-2021

Restant Saldo krediet Status
inkomsten
31-12-2021
31-12-2021

167.557

0

167.557

788.503

0

788.503

374.589

0

374.589

0

0

0

Omschrijving

Afsl. Krediet U 2021
J/N

17 Ondergrondse glascontainers zonder buitenbak
Krediet voor het vervangen van de containers voor nieuwe
ondergrondse glascontainers. De glascontainers worden
naar verwachting in maart 2022 geplaatst. Deze
investering voegen we toe aan 'glascontainers'.

Ja

0

0

Advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering
project A12/A15
Het is wachten op de uitspraak van de RvS. Vooruitlopend
op deze uitspraak is de aannemer GelreGroen gestopt met
de voorbereidende werkzaamheden. De tussenliggende
periode wordt gebruikt om samen met Rijkswaterstaat,
Provincie, buurgemeenten en Waterschap plannen nog
nader op elkaar af te stemmen.

Nee

523.457

23.457

23.457

Coördinatie en regie infrastructurele projecten in
uitvoering
Afstemming en uitvoering tussen de diverse
infrastructurele projecten die in voorbereiding of uitvoering
zijn zowel intern als extern en regionaal (buurgemeenten
en andere stakeholders). De afstemming vindt in goed
overleg plaats en heeft zijn nut bewezen. Het college heeft
eind 2021 d.m.v. een RIB verantwoording van de
reconstructie Arnhemseweg en Weg Hengelder en de
daarbij behorende scopeuitbreidingen afgelegd. Hiermee
vervalt ook het nut en de noodzaak voor dit krediet voor
coördinatie en regie. Deze kan daarom worden afgesloten.

Ja

528.401

0

58.571

1.683.919

1.683.919

23.860

Herinrichting Babberichseweg als fietsstraat
Zie ook toelichting op het voorbereidingskrediet. Het plan
wordt in 2022 en 2023 uitgevoerd.
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Uitgaven Inkomsten
2021
2021

23.457

23.860

Restant
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31-12-2021
31-12-2021

0

0

0

500.000

0

500.000

469.830

0

469.830

1.660.059

1.660.059

0

Omschrijving

Afsl. Krediet U 2021
J/N

Haalbaarheidsonderzoek huisvesting de Tamboerijn/de Nee
Wissel
Dit krediet is door de raad beschikbaar gesteld (september
2020). De eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek is in
april 2021 afgerond. Aanvullend krediet voor aanvullend
onderzoek naar twee varianten uit het
haalbaarheidsonderzoek is door de raad beschikbaar
gesteld op 24 november 2021.
Gronduitgifte voor erfpacht metaalhandel Van Os

Ja

261.690

Krediet I 2021

0

78.798

Uitgaven Inkomsten
2021
2021

Restant
uitgaven
31-12-2021

Restant Saldo krediet Status
inkomsten
31-12-2021
31-12-2021

25.709

235.981

0

235.981

78.798

0

0

0

Aanhanger Veenhuis (achter NH)
Nee
Betreft vervangingsinvestering. Opdracht ter vervanging is
verstrekt. Levering vindt, mede door het grondstof- en
chiptekort, naar verwachting plaats eind 2022/begin 2023.

33.000

0

33.000

0

33.000

Mercedes bus sprinter
Nee
Betreft vervangingsinvestering. Nadat de toekomstvisie
afdeling openbare werken is uitgewerkt is in 2021 de
aanbesteding in de markt gezet en gegund. Mede door het
chiptekort zal de levering in 2022 plaatsvinden.

68.180

0

68.180

0

68.180

Vloeistoftank 32000 liter
Betreft vervangingsinvestering. Medio 2022 wordt het
beleid omtrent gladheidsbestrijding uitgewerkt, waarin
o.a. deze investering opnieuw wordt beoordeeld. Wij
komen hier bij de 2e voortgangsrapportage bij u op terug.

Nee

33.000

0

33.000

0

33.000

Volkswagen Transporter
Nee
Betreft vervangingsinvestering. Nadat de toekomstvisie
afdeling openbare werken is uitgewerkt is in 2021 de
aanbesteding in de markt gezet en gegund. Mede door het
chiptekort zal de levering in 2022 plaatsvinden.

59.222

0

59.222

0

59.222
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Uitgaven Inkomsten
2021
2021

Restant
uitgaven
31-12-2021

Restant Saldo krediet Status
inkomsten
31-12-2021
31-12-2021

Servicewagen t.b.v. bordenploeg (nw)
Nee
Betreft vervangingsinvestering. Nadat de toekomstvisie
afdeling openbare werken is uitgewerkt is in 2021 de
aanbesteding in de markt gezet en gegund. Mede door het
chiptekort zal de levering in 2022 plaatsvinden.

89.779

0

89.779

0

89.779

Servicewagen tbv groenploeg Rijnwaarden
Nee
Betreft vervangingsinvestering. Nadat de toekomstvisie
afdeling openbare werken is uitgewerkt is in 2021 de
aanbesteding in de markt gezet en gegund. Mede door het
chiptekort zal de levering in 2022 plaatsvinden.

84.107

0

84.107

0

84.107

Servicewagen tbv servicemeldingen (nw)
Nee
Betreft vervangingsinvestering. Nadat de toekomstvisie
afdeling openbare werken is uitgewerkt is in 2021 de
aanbesteding in de markt gezet en gegund. Mede door het
chiptekort zal de levering in 2022 plaatsvinden.

33.090

0

33.090

0

33.090

Servicewagen 2e ploeg begraven (nw)
Nee
Betreft vervangingsinvestering. Nadat de toekomstvisie
afdeling openbare werken is uitgewerkt is in 2021 de
aanbesteding in de markt gezet en gegund. Mede door het
chiptekort zal de levering in 2022 plaatsvinden.

84.107

0

84.107

0

84.107

Servicewagen groenploeg Babberich (nw)
Nee
Betreft vervangingsinvestering. Nadat de toekomstvisie
afdeling openbare werken is uitgewerkt is in 2021 de
aanbesteding in de markt gezet en gegund. Mede door het
chiptekort zal de levering in 2022 plaatsvinden.

84.107

0

84.107

0

84.107

Bouw toiletvoorziening Breuly
Deze is in 2021 geplaatst maar inmiddels twee keer
vernield. In 2022 vervangen we deze toiletvoorziening

40.000

0

26.288

0

26.288
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13.712
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Afsl. Krediet U 2021
J/N
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Uitgaven Inkomsten
2021
2021
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31-12-2021
31-12-2021

opnieuw.
Vervangen BOV 2016-2025 masten 2021
Conform beleidsplan openbare verlichting. Wordt in 2022
en 2023 volledig uitgegeven.

Nee

176.000

0

106.404

69.596

0

69.596

Vervangen BOV 2016-2025 armaturen 2021
Conform beleidsplan openbare verlichting. Wordt in 2022
en 2023 volledig uitgegeven.

Nee

71.000

0

16.184

54.816

0

54.816

Ja

28.000

0

27.503

497

0

497

Nee

116.000

0

57.589

58.411

0

58.411

2.350.000

0

445.195

1.904.805

0

1.904.805

100.000

0

100.000

0

100.000

Vervanging masten (vm Rijnwaarden) 2021
Conform beleidsplan openbare verlichting, is in 2021
volledig uitgegeven.
Vervanging armaturen (vm Rijnwaarden) 2021
Conform beleidsplan openbare verlichting. Wordt in 2022
en 2023 volledig uitgegeven.
7Poort - uitvoering aanleg 2e viaduct
De raad heeft dit krediet op 24-03-2021 beschikbaar
gesteld. Na het doorlopen van een
aanbestedingsprocedure is dit werk medio juli 2021 gegund
aan een aannemer. De aanneemsom past binnen het
krediet. Uitvoering start in het 3e kwartaal 2021 en loopt
door tot medio 2022.

Herstel inlaten Meentsestraat Giesbeek
Nee
Er is € 2.382.464 beschikbaar gesteld voor de verbetering
van de riolering in delen van de kernen Lobith, Tolkamer en
Zevenaar i.c.m. uitvoering van klimaatadaptieve
maatregelen. Daarnaast is € 600.000 beschikbaar gesteld
voor de vernieuwing van riolen op diverse locaties. Dit is
onderdeel van de investeringen uit het WTP 2021.
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Uitgaven Inkomsten
2021
2021

Restant
uitgaven
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31-12-2021
31-12-2021

Herstel putkoppen diverse locaties (riolering)
Nee
Er is € 2.382.464 beschikbaar gesteld voor de verbetering
van de riolering in delen van de kernen Lobith, Tolkamer en
Zevenaar i.c.m. uitvoering van klimaatadaptieve
maatregelen. Daarnaast is € 600.000 beschikbaar gesteld
voor de vernieuwing van riolen op diverse locaties. Dit is
onderdeel van de investeringen uit het WTP 2021.

150.000

150.000

0

150.000

Herstel straatkolken Guido Gezelle - Zevenaar
Nee
Er is € 2.382.464 beschikbaar gesteld voor de verbetering
van de riolering in delen van de kernen Lobith, Tolkamer en
Zevenaar i.c.m. uitvoering van klimaatadaptieve
maatregelen. Daarnaast is € 600.000 beschikbaar gesteld
voor de vernieuwing van riolen op diverse locaties. Dit is
onderdeel van de investeringen uit het WTP 2021.

100.000

100.000

0

100.000

Marktplein Lobith: vernieuwen rioolstelsel
Nee
Er is € 2.382.464 beschikbaar gesteld voor de verbetering
van de riolering in delen van de kernen Lobith, Tolkamer en
Zevenaar i.c.m. uitvoering van klimaatadaptieve
maatregelen. Daarnaast is € 600.000 beschikbaar gesteld
voor de vernieuwing van riolen op diverse locaties. Dit is
onderdeel van de investeringen uit het WTP 2021.

100.000

98.642

0

98.642

Meerkosten Revitaliseren Angerlo ivm hogere marktpr
Nee
Er is € 2.382.464 beschikbaar gesteld voor de verbetering
van de riolering in delen van de kernen Lobith, Tolkamer en
Zevenaar i.c.m. uitvoering van klimaatadaptieve
maatregelen. Daarnaast is € 600.000 beschikbaar gesteld
voor de vernieuwing van riolen op diverse locaties. Dit is
onderdeel van de investeringen uit het WTP 2021.

700.000

700.000

0

700.000
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Raadhuispl.: Relinen rioolleiding, rioolaansl, RWA
Nee
Er is € 2.382.464 beschikbaar gesteld voor de verbetering
van de riolering in delen van de kernen Lobith, Tolkamer en
Zevenaar i.c.m. uitvoering van klimaatadaptieve
maatregelen. Daarnaast is € 600.000 beschikbaar gesteld
voor de vernieuwing van riolen op diverse locaties. Dit is
onderdeel van de investeringen uit het WTP 2021.

100.000

100.000

0

100.000

Relinen diverse locaties (watertaken-plan)
Nee
Er is € 2.382.464 beschikbaar gesteld voor de verbetering
van de riolering in delen van de kernen Lobith, Tolkamer en
Zevenaar i.c.m. uitvoering van klimaatadaptieve
maatregelen. Daarnaast is € 600.000 beschikbaar gesteld
voor de vernieuwing van riolen op diverse locaties. Dit is
onderdeel van de investeringen uit het WTP 2021.

14.464

14.464

0

14.464

Vervanging software centrumafsluiting
De vervanging van de software is eind 2021 gestart en
wordt in 2022 afgerond.

59.000

50.572

0

50.572

8.428

Herinrichting Muldershof.
In de zomer 2022 start het participatieproces. Vervolgens
gaan we over tot het schetsontwerp. We verwachten dat
de uitvoering in 2023 start.

Nee

190.000

190.000

0

190.000

Herinrichting Markt Zevenaar
In het voorjaar 2022 start het participatieproces.
Vervolgens gaan we over tot het schetsontwerp. We
verwachten dat de uitvoering eind 2022/begin 2023 start.

Nee

200.000

200.000

0

200.000

Ja

45.000

-1.250

0

-1.250

Mini graver voor riolering
Deze is in 2021 aangeschaft.
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Afsl. Krediet U 2021
J/N

Herinr. voorterrein Turmac Cultuurf. en ged Kerkst.
Op dit moment is het straatwerk nagenoeg afgerond. De
beplanting moet in het voorjaar 2022 worden geplaatst.
Daarna is het project afgerond.

Nee

596.500

Toekomstbestendig bedrijventerrein Hengelder en
Tatelaar
Het krediet van €50.000,- is bedoeld om actieplannen te
realiseren. Dit betekent het mobiliseren van ondernemers
(voorwaarden voor subsidie provincie), formuleren van
thema’s, opstellen intentieovereenkomst e.d. De volgende
fase is het opstellen van de actieplannen en ontwerpen.
Hiervoor zal separaat gevraagd worden om krediet vrij te
geven.

Nee

50.000

WMO- hulpmiddelen 2021
Op basis van een nieuwe aanbesteding van Wmohulpmiddelen zouden alle hulpmiddelen, in het bezit van
de gemeente, in 2021 worden verkocht. De formele
overdracht zal echter pas in 2022 plaats vinden.
De in 2021 aangeschafte hulpmiddelen (met name
scootmobielen en rolstoelen) zijn daarom nu geactiveerd
en worden in 2022 verkocht. Zie ook de toelichting bij de
verschillenanalyse sociaal domein.
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Ja

Krediet I 2021

2.500

Uitgaven Inkomsten
2021
2021
297.977

651.817

2.500

Restant
uitgaven
31-12-2021

Restant Saldo krediet Status
inkomsten
31-12-2021
31-12-2021

298.523

0

298.523

50.000

0

50.000

-651.817

-651.817

OVERZICHT RESERVES
Algemene reserve(s)
Nummer Naam
9000

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Eindstand

Algemene reserve

35.223

6.647

630

41.240

Totaal algemene reserve(s)

35.223

6.647

630

41.240

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Eindstand

Bestemmingsreserves
Nummer Naam
9003

Visie en planvorming station Zevenpoort

31

0

0

31

9008

Verhuizing peuterspeelzaalwerk

24

0

24

0

9010

Uitvoeringskosten TOZO

0

217

15

202

9013

Nazorg complexen grondexploitaties

115

0

0

115

9017

Afval

0

279

0

279

9018

Riolering

487

109

0

597

9024

Automatisering

25

0

25

0

9031

Bestemmingsplannen

184

0

37

147

9032

Wegen

1.054

358

875

537

9046

Statushouders

101

0

0

101

9047

Onderhoud gebouwen

66

0

0

66

9049

Frictiekosten DoeDuiten

150

0

23

127

9050

Corona-herstelplan

2.868

0

1.189

1.679

5.105

964

2.188

3.880

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Eindstand

Totaal bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten
Nummer Naam
9005

Centrummanagement

105

0

0

105

9006

Revitalisering Tatelaar fase 2

500

0

0

500

9007

Werkzaamheden gemeentehuis

505

0

0

505

9012

Snelfietsroute F12

395

0

1

394

9027

Balansverkorting

183

0

8

175

9028

Onderwijshuisvesting

299

0

10
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9029

Basisschool 't Scathe

2.069

0

59

2.011

9034

De Cirkel/De Duim

662

0

28

634

9035

Sportvelden RKPSC

85

0

9

77

9036

Fietspad Geitenwaard

100

0

0

100

9037

Herinrichting Tengnagelwaard

55

0

2

53

9038

Speelvoorzieningen kinderen met
beperking

85

0

0

85
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9039

Brede Blik Giesbeek

1.296

0

72

1.225

9040

Verbouw nieuwbouw gemeentehuis

1.258

0

81

1.178

9051

Herinrichting Muldershof

0

490

0

490

9052

Herinrichting Markt Zevenaar

0

350

0

350

9053

Locatie Vestersbos

0

0

0

0

9055

Herontwikkeling Bizetstraat 1 Zevenaar

0

0

0

0

Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten

7.599

840

268

8.171

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Eindstand

OVERZICHT VOORZIENINGEN
Voorzieningen
Nummer Naam
8001

Voormalig personeel

82

0

57

25

8002

Pensioenen wethouders

2.703

6

89

2.620

8004

Onderhoud gebouwen

646

1.050

157

1.538

8006

Openbare verlichting

221

26

12

236

8007

Wegen

870

2.366

1.407

1.829

8008

Bruggen

29

18

0

47

8009

Begraafplaatsen

68

9

0

77

8010

Riolering

3.646

952

517

4.081

8012

Aanspraken overstromingen Riverparc

122

5

0

127

8013

Wachtgelden wethouders

61

0

61

0

8.447

4.432

2.301

10.579

Totaal voorzieningen

OVERZICHT LANGLOPENDE GELDLENINGEN
Vaste schulden 2021 door onderhandse geldleningen (x € 1.000)
Nr

Oorspronke- Jaar van RenteRestant- Opgenolijk bedrag (laatste)
per- bedrag van
men
van de aflossing centage
de geld- geldlening
geldlening
lening aan
het begin

Rente- Aflossing Restant van
bedrag
de
geldlening

Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
179Z

7.500

2041

1,210

6.300

74

300

6.000

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
153A

476

2021

5,220

37

1

37

-

159Z

5.000

2029

3,989

1.800

72

200

1.600

160Z

4.000

2025

3,610

1.000

36

200

800

161Z

9.000

2031

4,398

3.960

165

360

3.600
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168Z

12.000

2038

4,450

6.900
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400

6.500

170Z

6.000

2038

5,200

3.600

183

200

3.400

175Z

15.000

2033

3,100

9.750

279

750

9.000

176Z

10.000

2029

2,324

5.500

120

667

4.833

177Z

10.000

2030

1,340

6.666

86

666

6.000

178Z

10.000

2040

1,525

8.000

120

400

7.600

180Z

10.000

2026

0,914

10.000

91

0

10.000

181Z

7.500

2022

0,345

7.500

26

0

7.500

183R

6.353

2031

5,765

3.592

200

243

3.349

184R

2.000

2022

5,350

306

12

149

157

185R

2.000

2032

4,810

800

38

67

733

186R

2.000

2033

4,890

1.215

57

69

1.146

187R

2.000

2028

4,750

640

30

80

560

189R

2.000

2036

3,900

1.067

39

67

1.000

190R

2.500

2041

4,100

1.750

71

83

1.667

191R

2.500

2043

3,270

1.917

62

83

1.834

192Z

5.000

2023

0,460

5.000

23

0

5.000

194Z

15.000

2034

0,215

14.000

30

1.000

13.000

195Z

5.000

2025

-0,160

5.000

-8

0

5.000

196Z

5.000

2030

0,130

5.000

7

0

5.000

2.038

5.721

99.279

105.000

0

Openbare lichamen zoals Provincies, gemeenten en waterschappen etc.
193Z

10.000
Totaal generaal

2038

1,330

9.000

0

114

500

8.500

120.300

-

2.226

6.521

113.779

* Vaste geldleningen verstrekt door de Waterschapsbank die begin 2009 zijn verpand aan De Nederlandse Bank (DNB)
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OVERZICHT GRONDEXPLOITATIES
Overzicht boekwaarden complexen (x € 1.000)
Bestemmingsplan
onderhanden
werken

Boek- Grondwaarde aanko1-1-2021
pen

Sloopen
milieukosten

Bouw- Rente/woon
aanrijpmadeel
ken en
kunstwerken

VUT- en aandeel
grondplanalg. en
verkopen
instal- zakelijke incl. overige
laties
lasten
opbrengsten

afwaardering
boekwaarde

Overige Afsluioverige
ting
expl. opbr. complex
minus
kosten

TussenBoektijdse
waarde
winst- 31-12-2021
neming excl. verlies
voorziening

Verlies- Boekwaarde
voorzie31-12-2021
ning 31- incl. verlies
12-2021 voorziening

Zevenaar-Oost
woningen en
bedrijven

39.254

0

42

1.508

530

1.263

64

-4.323

0

-208

0

0

38.130

-19.028

19.102

Middag Oost &
Zwanenwaay

5.480

0

0

129

74

77

0

-334

0

0

0

0

5.426

-4.251

1.175

0

0

0

0

0

4

2

0

0

0

0

0

6

0

6

44.734

0

42

1.637

604

1.344

66

-4.657

0

-208

0

0

43.562

-23.279

20.283

Mercurion
Totaal
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SINGLE INFORMATION, SINGLE AUDIT (SISA)
Specifieke uitkeringen worden verantwoord via SiSa volgens de Financiële Verhoudingswet. De informatie
wordt hiervoor in een vast format opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening.
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022
Verstre Uitkering Specifieke
Indicator
Indicator
Indicator
Indicator
Indicator
Indicator
kker
scode uitkering
Juridische
grondslag
Ontvanger
JenV

A7

Regeling specifieke
uitkering tijdelijke
ondersteuning toezicht
en handhaving

Besteding (jaar T- Besteding (jaar T, 1 Project afgerond
1, 15-31 december januari-30
in (jaar T)?
2020)
september 2021)
(Ja/Nee)

Besteding (jaar T)
(gedeeltelijk)
verantwoord o.b.v.
voorlopige
toekenningen?
(Ja/Nee)

Eventuele
toelichting als
bij de vorige
indicator
“nee” is
ingevuld

Gemeenten
Aard controle R
Indicator: A7/01
€0
JenV

A10

Regeling financiële
Besteding aan
impuls huisvesting grote beleidsdoelstelling
gezinnen
(jaar T)?
vergunninghouders

Aard controle
Aard controle
n.v.t. Aard controle n.v.t.
n.v.t.
Indicator: A7/03
Indicator: A7/04
Indicator:
A7/05
€ 9.469 Ja
Ja

Aard controle R
Indicator: A7/02

Cumulatieve
besteding aan
beleidsdoelstelling
(t/m jaar T)

Huisvesting
Toelichting als bij
Eindverantwo
gerealiseerd in
één van de vorige ording
(jaar T)? (Ja/Nee) indicatoren “nee” is (Ja/Nee)
ingevuld

Gemeenten
Aard controle R
Indicator: A10/01

293

Aard controle
Aard controle
Aard controle R
n.v.t. Aard controle n.v.t.
n.v.t.
Indicator: A10/02 Indicator: A10/03
Indicator: A10/04
Indicator:
A10/05

€0
JenV

A12B

Incidentele bijdrage
Naam
ondersteuning naleving veiligheidsregio
controle op
coronatoegangsbewijzen

€ 0 Nee
Besteding (jaar T)

Ja

Besteding
volgens besluit
van de
veiligheidsregio
uitgevoerd
(Ja/nee)

Cumulatieve
Eindverantwo
besteding (t/m jaar ording
T)
(Ja/Nee)

Veiligheidsregio's
Aard controle
n.v.t.
Aard controle R
Indicator: A12B/01 Indicator: A12B/02
Gelderland-Midden
FIN

B2

Regeling specifieke
uitkering gemeentelijke
hulp gedupeerden
toeslagenproblematiek

Besteding (T-1) betreft nog niet
verantwoorde
bedragen over
2020

Aard controle
Aard controle
n.v.t. Aard controle n.v.t.
n.v.t.
Indicator: Indicator: A12B/04
Indicator:
A12B/03
A12B/05

€ 86.596 Ja
Aantal (potentieel)
gedupeerden (als
gemeld door
Uitvoeringsorganisa
tie Herstel
Toeslagen aan de
gemeente) (jaar T)

Cumulatief aantal
(potentieel)
gedupeerden (als
gemeld door
Uitvoeringsorgani
satie Herstel
Toeslagen aan de
gemeente) (t/m
jaar T)

€ 86.596 Ja
Besteding (jaar T)
werkelijke kosten
van onderdeel c
(artikel 3)

Cumulatieve
besteding (t/m
jaar T)
werkelijke
kosten van
onderdelen c
(artikel 3)

Gemeenten
Aard controle
n.v.t.
Indicator:
Indicator: B2/01
Indicator: B2/02 Indicator: B2/03
Indicator: B2/04
B2/05
€0
68
68
€0
€0
Aard controle R
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Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Normbedragen
voor a, b en d
(Ja/Nee) (vanaf
2021)

Normbedrag voor e Eindverantwoordi
(Ja/Nee) (vanaf
ng (Ja/Nee)
2021)

Nee: indicator
Nee: reeks 1 / Ja: B2/13 en B2/14 /
reeks 2
Ja: indicator B2/21
en B2/22
Aard controle
n.v.t.

Aard controle
Aard controle n.v.t.
n.v.t.
Indicator: B2/06

Indicator: B2/07

Indicator: B2/08

Ja

Ja

Nee

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Aantal uitgewerkte Cumulatief aantal Besteding (jaar T)
plannen van
uitgewerkte plannen werkelijke kosten
aanpakken (jaar T) van aanpakken (t/m van onderdeel a,
jaar T)
b en d (artikel 3)

Keuze werkelijke Keuze werkelijke
kosten
kosten
Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/09
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Indicator: B2/10

Reeks 1
Cumulatieve
besteding (t/m jaar
T) werkelijke kosten
van onderdelen a, b
en d (artikel 3)

Keuze werkelijke Keuze werkelijke
kosten
kosten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/11

Indicator: B2/12

Besteding (jaar T)
werkelijke kosten
van onderdeel e
(artikel 3)

Cumulatieve
besteding (t/m jaar
T) werkelijke kosten
van onderdelen e
(artikel 3)

Keuze werkelijke Keuze werkelijke
kosten
kosten

Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/13

Indicator: B2/14

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Normbedrag
onderdeel a x
aantal (potentieel)
gedupeerden

Normbedrag
onderdeel a x
aantal (potentieel)
gedupeerden
cumulatief (t/m jaar
T)

Normbedrag
onderdeel b x
aantal plannen
van aanpak

Normbedrag
onderdeel b x
aantal plannen van
aanpak (t/m jaar T)

Normbedrag Normbedrag
onderdeel d x onderdeel d x
aantal
aantal
nazorgtrajecte nazorgtrajecte
n
n (t/m jaar T)

Keuze
normbedragen

Keuze
normbedragen

Keuze
normbedragen

Keuze
normbedragen

Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/15
€ 25.840
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Indicator: B2/16
€ 25.840

Keuze
normbedrag
en
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle
R

Indicator: B2/17
€0

Indicator: B2/18
€0

Reeks 2

Keuze
normbedrag
en
Aard controle
n.v.t.

Indicator:
B2/19
€0

Indicator:
B2/20
€0

BZK

C1

Regeling specifieke
uitkering Reductie
Energiegebruik

Normbedrag
onderdeel e
(afhankelijk van
aantal (potentieel)
gedupeerde),
indien nog niet
eerder opgegeven
(jaar T)

Normbedrag
onderdeel e
(afhankelijk van
aantal (potentieel)
gedupeerde), indien
nog niet eerder
opgegeven (t/m jaar
T)

Keuze
normbedragen

Keuze
normbedragen

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Indicator: B2/21

Indicator: B2/22

€ 48.000

€ 48.000

Eindverantwoordin Aantal woningen
g (Ja/Nee)
dat bereikt is met
het project (t/m jaar
T)

Aantal woningen
waar
energiebesparend
e maatregelen
plaatsvinden (t/m
jaar T)

Aard controle Aard controle n.v.t.
n.v.t.

Aard controle
n.v.t.

Gemeenten

Indicator: C1/01
Ja

Indicator: C1/02
7.560

Projectnaam/num Besteding (jaar T)
mer per project
per project
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Indicator: C1/03
1.898
Bestedingen (jaar Besteding (jaar T)
T) komen overeen aan afwijkingen
met ingediende
projectplan
(Ja/Nee)

Alleen invullen bij
akkoord ministerie

Aard controle
n.v.t.

Aard controle R

Aard controle
n.v.t.

Aard controle R

Indicator: C1/04

Indicator: C1/05

Indicator: C1/06

Indicator: C1/07

1 Regeling reductie € 168.175
energiegebruik/20
19-0000620904
Kopie
projectnaam/num
mer

Ja

Cumulatieve totale Toelichting op
bestedingen (t/m
afwijkingen
jaar T)

Project afgerond in
(jaar T)? (Ja/Nee)

Deze indicator is
bedoeld voor de
tussentijdse
afstemming van de
juistheid en
volledigheid van de
verantwoordingsinfo
rmatie

Aard controle Aard controle n.v.t.
n.v.t.
Indicator: C1/08
298

Indicator: C1/09

Aard controle
n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/10
Indicator: C1/11

1 Regeling reductie € 421.957
energiegebruik/20
19-0000620904
BZK

C32

Regeling specifieke
uitkering ventilatie in
scholen

Beschikkingsnum Besteding (jaar T)
mer /naam

Ja

Cumulatieve
besteding (t/m
jaar T)

Start
bouwactiviteiten
uiterlijk 31 augustus
2022 (Ja/Nee)

Toelichting
Eindverantwo
(verplicht als ording
bij start
(Ja/Nee)
bouwactiviteit
en (indicator
04) 'Nee' is
ingevuld)

Gemeenten
Aard controle
n.v.t.
Indicator: C32/01

BZK

C43

suvis21-202232631

Aard controle Aard controle
n.v.t.
n.v.t.
Indicator:
Indicator:
Indicator: C32/04
C32/05
C32/06
Aard controle D2

Indicator: C32/02 Indicator: C32/03

1 suvis21-00743949 € 305.513
2 suvis21-01200423 € 0
3

Aard controle
n.v.t.

Aard controle R

€0

€ 305.513

Ja

Ja

€0

Nee
Nee

Nee
Nee

€0

Regeling reductie
Beschikkingsnum Besteding (jaar T)
energiegebruik woningen mer/naam

Cumulatieve
besteding (t/m
jaar T)

Aantal bereikte
woningen

Toelichting

Eindverantwo
ording
(Ja/Nee)

Gemeenten
Aard controle
n.v.t.
Indicator: C43/01
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Aard controle R

Aard controle Aard controle n.v.t. Aard controle Aard controle
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Indicator: C43/02 Indicator: C43/03

Indicator: C43/04

Indicator:
C43/05

Indicator:
C43/06

rrew2020€ 165.324
00450888/Regelin
g reductie
energiegebruik
woningen
BZK

C62

Specifieke uitkering aan Aantal
gemeenten voor
gedupeerden
de bekostiging van de
(artikel 1, lid 2)
kwijtschelding
van gemeentelijke
belastingen van
gedupeerden door de toe
slagenaffaire

Aard controle R
Indicator: C62/01
83
OCW

300

D8

Onderwijsachterstandenb Besteding (jaar T)
eleid 2019-2022 (OAB)
aan voorzieningen
voor voorschoolse
educatie die
voldoen aan de
wettelijke
kwaliteitseisen
(conform artikel
166, eerste lid
WPO)

€ 165.324

2.135

Berekening bedrag Gederfde
Eindverantwoording
uitvoeringskosten opbrengsten
(Ja/Nee)
(jaar T) die
voortvloeien uit
het kwijtschelden
van gemeentelijke
belastingen

Aard controle R

Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: C62/02 Indicator: C62/03
€ 12.450 € 11.836

Indicator: C62/04

Ja
Besteding (jaar T) Besteding (jaar T) Opgebouwde
aan overige
aan afspraken
reserve ultimo (jaar
activiteiten (naast over voor- en
T-1)
VVE) voor
vroegschoolse
leerlingen met een educatie met
grote achterstand in bevoegde
de Nederlandse taal gezagsorganen
(conform artikel 165 van scholen,
WPO)
houders van
kindcentra en
peuterspeelzalen
(conform artikel
167 WPO)

Nee

Gemeenten
Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D8/01

Indicator: D8/02

Indicator: D8/03

Indicator: D8/04

€ 377.897

€ 58.320

Hieronder per
Aan andere
regel één
gemeenten (in jaar
gemeente(code) T) overgeboekte
selecteren en in de middelen (lasten)
kolommen ernaast uit de specifieke
de
uitkering
verantwoordingsinf onderwijsachterstan
ormatie voor die
denbeleid
gemeente invullen

€0

€ 1.105.519

Hieronder per
Aan andere
regel één
gemeenten (in jaar
gemeente(code) T) overgeboekte
selecteren en in middelen (baten) uit
de kolommen
de specifieke
ernaast de
uitkering
verantwoordingsin onderwijsachterstan
formatie voor die denbeleid
gemeente invullen

Bedrag

1
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Bedrag

Aard controle
n.v.t.

Aard controle R

Aard controle
n.v.t.

Aard controle R

Indicator: D8/05

Indicator: D8/06

Indicator: D8/07

Indicator: D8/08

OCW

D14

Regeling specifieke
uitkering inhalen COVID19 gerelateerde
onderwijsvertragingen

Besteding (jaar T) Besteding (jaar T)
maatregelen artikel voor tijdelijke extra
3, lid 2, a t/m e
huur van bestaande
samen opgeteld
huisvesting indien
deze extra
huisvesting nodig is
voor de uitvoering
van maatregelen
die scholen of
gemeenten in het
kader van het
Nationaal
Programma
Onderwijs nemen

Aard controle R
Indicator: D14/01
€0

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D14/02 Indicator: D14/03

Indicator: D14/04

€0

Hieronder per
Aan andere
regel één
gemeenten (in jaar
gemeente(code) T) overgeboekte
selecteren en in de middelen (lasten)
kolommen ernaast uit de specifieke
de
uitkering
verantwoordingsinf gemeenten t.b.v.
ormatie voor die
het Nationaal
gemeente invullen Programma
Onderwijs
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Besteding (jaar T) Opgebouwde
voor ambtelijke
reserve ultimo (jaar
capaciteit van de T-1)
gemeente of
inkoop van
expertise voor de
uitvoering van het
Nationaal
Programma
Onderwijs

€0

€0

Hieronder per
Van andere
regel één
gemeenten (in jaar
gemeente(code) T) overgeboekte
selecteren en in middelen (baten) uit
de kolommen
de specifieke
ernaast de
uitkering
verantwoordingsin gemeenten t.b.v.
formatie voor die het Nationaal
gemeente invullen Programma
Onderwijs

Aard controle
n.v.t.
Indicator: D14/05

Aard controle R

Aard controle
n.v.t.

Aard controle R

Indicator: D14/06 Indicator: D14/07

Indicator: D14/08

1
IenW

E20

Regeling stimulering
verkeersmaatregelen
2020-2021

Besteding (jaar T) Cumulatieve
Cumulatieve
besteding (t/m jaar cofinanciering
T)
(t/m jaar T)

Project afgerond
(alle maatregelen)
in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/01
€ 48.106

Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/02 Indicator: E20/03
€ 48.106

€ 28.376

Indicator: E20/04
Nee

Naam/nummer per Per maatregel,
De hoeveelheid Eventuele
maatregel
maatregel afgerond opgeleverde
toelichting, mits
in (jaar T)? (Ja/Nee) verkeersveiligheid noodzakelijk
s-maatregelen per
type maatregel
(stuks, meters)

Aard controle Aard controle n.v.t.
n.v.t.
Indicator: E20/05
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Aard controle Aard controle n.v.t.
n.v.t.

Indicator: E20/06 Indicator: E20/07

Indicator: E20/08

1 109 Aanleg van
Nee
verticale
elementen voor
korte rechtstanden
| aantal in st
2 112 Inrichten van Ja
een schoolzone
door
snelheidsbeïnvloe
dende
maatregelen |
aantal in st
3 122 Aanleg van
Nee
een
kruispuntplateau
ETW-ETW | aantal
in st
4 222 Aanleg van
Nee
een
kruispuntplateau
ETW-ETW | aantal
in st
5 117 Het
Nee
volwaardig
afwaarderen van
een
gebiedsontsluitings
weg 50 km/uur
naar een
erftoegangsweg 30
km/uur | aantal in
meters

304

1

6 217 Het
Nee
volwaardig
afwaarderen van
een
gebiedsontsluitings
weg 50 km/uur
naar een
erftoegangsweg 30
km/uur | aantal in
meters
7 209 Aanleg van
Nee
verticale
elementen voor
korte rechtstanden
| aantal in st
8 118 Aanleg van
Ja
een veilige
voetgangersoverst
eekplaats | aantal
in st
9 120 Aanleg van
Nee
een
snelheidsremmend
e plateau voor een
fietsoversteek,
alleen bij een
kruispunt | aantal
in st

305

1

10 211 Aanleg van
Nee
een
voetgangersoverst
eekplaats | aantal
in st
EZK

F9

Regeling specifieke
uitkering Extern Advies
Warmtetransitie

Projectnaam/num Besteding (jaar T)
mer
ten laste van
Rijksmiddelen

Cumulatieve
besteding ten
laste van
Rijksmiddelen
(t/m jaar T)

Project afgerond in Toelichting
(jaar T)? (Ja/Nee)

Deze indicator is
bedoeld voor de
tussentijdse
afstemming van
de juistheid en
volledigheid van
de
verantwoordingsin
formatie

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: F9/01

Indicator: F9/02

1 EAW-20-00874828 € 20.660
Eindverantwoordin
g (Ja/Nee)

Aard controle
n.v.t.
Indicator: F9/06
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Aard controle Aard controle n.v.t. Aard controle
n.v.t.
n.v.t.
Indicator: F9/03
€ 20.660

Indicator: F9/04
Ja

Indicator:
F9/05

SZW

G2

Ja
Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) Baten (jaar T)
grond van artikel 69
algemene bijstand algemene bijstand
Participatiewet_gemeente
(exclusief Rijk)
deel 2021
Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten
I.1 Participatiewet I.1 Participatiewet
verantwoorden hier het
(PW)
(PW)
gemeentedeel over (jaar
T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T) geen,
enkele of alle taken heeft
uitbesteed aan een
Openbaar lichaam
opgericht op grond van de
Wgr

Aard controle R

Besteding
Baten (jaar T)
(jaar T) IOAZ IOAZ
(exclusief
Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.2 Wet
inkomensvoorzien
ing oudere en
gedeeltelijk
arbeidsongeschikt
e werkloze
werknemers
(IOAW)

I.2 Wet
inkomensvoorzienin
g oudere en
gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
werkloze
werknemers
(IOAW)

I.3 Wet
inkomensvoor
ziening
oudere en
gedeeltelijk
arbeidsonges
chikte
gewezen
zelfstandigen
(IOAZ)

I.3 Wet
inkomensvoor
ziening
oudere en
gedeeltelijk
arbeidsonges
chikte
gewezen
zelfstandigen
(IOAZ)

Aard controle R Aard controle Aard controle
R
R
Indicator: G2/01
Indicator: G2/02 Indicator: G2/03
Indicator: G2/04
Indicator:
Indicator:
G2/05
G2/06
€ 10.630.147
€ 247.216
€ 756.115
€ 6.253
€ 22.658
€0
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Aard controle R

Besteding (jaar T) Baten (jaar T)
IOAW
IOAW (exclusief
Rijk)

Aard controle R

Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Bbz
Bbz 2004
2004
levensonderhoud levensonderhoud

Baten (jaar T)
WWIK (exclusief
Rijk)

Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie
o.g.v. art. 10d
Participatiewet

Baten (jaar T)
Loonkostensu
bsidie o.g.v.
art. 10d
Participatiewe
t (excl. Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gederfde
baten die
voortvloeien
uit
kwijtschelden
schulden
gebundelde
uitkering
Participatiewe
t in (jaar T)
Gemeente

I.4 Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud)
(Bbz 2004)

I.4 Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud)
(Bbz 2004)

Aard controle R

Aard controle R

I.6 Wet werk en
inkomen
kunstenaars
(WWIK)

I.7
Participatiewe
Participatiewe t (PW)
t (PW)

Aard controle R Aard controle Aard controle
R
R
Indicator: G2/07
Indicator: G2/08 Indicator: G2/09
Indicator: G2/10
Indicator:
Indicator:
G2/11
G2/12
€ 29.429
€ 696
€0
€ 551.118
€ 1.169
€0
Mutaties (dotaties Volledig
en vrijval)
zelfstandige
voorziening
uitvoering (Ja/Nee)
dubieuze
debiteuren als
gevolg van kwijt te
schelden schulden
gebundelde
uitkering
Participatiewet
(jaar T)

Gemeente
Participatiewet
(PW)
Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/13
€0
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Indicator: G2/14
Ja

Aard controle R

I.7 Participatiewet
(PW)

SZW

G3

Besluit bijstandverlening Besteding (jaar T) Baten (jaar T)
zelfstandigen 2004
kapitaalverstrekkin kapitaalverstrekking
(exclusief
g
(exclusief Rijk)
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_gemeente
deel 2021

Baten vanwege Besteding (jaar T)
vóór 1 januari
Bob
2020 verstrekt
kapitaal (exclusief
Rijk)

Baten (jaar T) Besteding
Bob (exclusief (jaar T)
Rijk)
onderzoeksko
sten
artikel 52,
eerste lid,
onderdeel b,
Bbz 2004
(Bob)

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar
T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T) geen,
enkele of alle taken heeft
uitbesteed aan een
Openbaar lichaam
opgericht op grond van de
Wgr.

Aard controle R

Aard controle R Aard controle Aard controle
R
R
Indicator: G3/01
Indicator: G3/02 Indicator: G3/03
Indicator: G3/04
Indicator:
Indicator:
G3/05
G3/06
€ 26.049
€0
€ 2.154
€0
€ 9.411
€ 4.855
BBZ vóór 2020 –
levensonderhoud
(exclusief BOB)
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Aard controle R

Aard controle R

BBZ vóór 2020 –
BBZ vóór 2020 – BBZ vanaf 2020 –
kapitaalverstrekking levensonderhoud kapitaalverstrekking
(exclusief BOB)
en
kapitaalverstrekki
ngen (BOB)

Volledig
zelfstandige
uitvoering
(Ja/Nee)

Gederfde baten
die voortvloeien uit
kwijtschelden
schulden
levensonderhoud
BBZ in (jaar T)
(exclusief BOB)

Gederfde baten die
voortvloeien uit
kwijtschelden van
achterstallige
betalingen
kapitaalverstrekking
en BBZ in (jaar T)
(exclusief BOB)

Gederfde baten
die voortvloeien
uit kwijtschelden
schulden
levensonderhoud
BBZ en
achterstallige
betalingen
kapitaalverstrekki
ngen BOB in (jaar
T)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R Aard controle
n.v.t.

Indicator: G3/07

Indicator: G3/08

Indicator: G3/09

Indicator: G3/10

€0
SZW
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G4

Tijdelijke
Welke regeling
overbruggingsregeling
betreft het?
zelfstandig ondernemers
(Tozo) _gemeentedeel
2021

Gederfde baten die
voortvloeien uit
kwijtschelden van
achterstallige
betalingen
kapitaalverstrekking
en BBZ in (jaar T)

€0

€0

€0

Besteding (jaar T)
levensonderhoud

Besteding (jaar T) Baten (jaar T)
kapitaalverstrekki levensonderhoud
ng

Indicator:
G3/11
Ja
Baten (jaar T)
kapitaalverstr
ekking
(aflossing)

Baten (jaar T)
kapitaalverstr
ekking
(overig)

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over Tozo
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T) geen,
enkele of alle taken heeft
uitbesteed aan een
Openbaar lichaam
opgericht op grond van de
Wgr

Aard controle
n.v.t.
Indicator: G4/01
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 € 0
juni 2020)

€0

€ 21.827

Aard controle Aard controle
R
R
Indicator:
Indicator:
G4/05
G4/06
€ 5.429
€ 441

2 Tozo 2 (1 juni tot 1 € 0
oktober 2020)

€0

€ 7.827

€0

€0

3 Tozo 3 (1 oktober € 719.218
2020 tot 1 april
2021)

€ 14.331

€ 12.431

€0

€0

4 Tozo 4 (geldend € 499.590
van 1 april 2021 tot
1 juli 2021)

€ 10.157

€ 7.192

€0

€0

5 Tozo 5 (geldend
van 1 juli tot 1
oktober 2021)

€ 167.230

€ 10.157

€ 404

€0

€0

Aantal besluiten
levensonderhoud
(jaar T)

Aantal besluiten Volledig
kapitaalverstrekki zelfstandige
ng (jaar T)
uitvoering (Ja/Nee)

Kopie regeling
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Aard controle R
Indicator: G4/02

Aard controle R
Indicator: G4/03

Aard controle R
Indicator: G4/04

Aard controle R Aard controle n.v.t.

Aard controle
n.v.t.
Indicator: G4/07
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Aard controle R
Indicator: G4/08

Indicator: G4/09

Indicator: G4/10

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 0
juni 2020)

0

Ja

2 Tozo 2 (1 juni tot 1 0
oktober 2020)

0

Ja

3 Tozo 3 (1 oktober 91
2020 tot 1 april
2021)

10

Ja

4 Tozo 4 (geldend 127
van 1 april 2021 tot
1 juli 2021)

2

Ja

5 Tozo 5 (geldend
van 1 juli tot 1
oktober 2021)

53

2

Ja

Levensonderhoud
- Gederfde baten
die voortvloeien uit
kwijtschelden
schulden
levensonderhoud
Tozo in (jaar T)

LevensonderhoudMutaties (dotaties
en vrijval)
voorziening
dubieuze
debiteuren (jaar T)
als gevolg van kwijt
te schelden
schulden
levensonderhoud
Tozo

Kapitaalverstrekki
ngen - Gederfde
baten die
voortvloeien uit
kwijtschelden van
achterstallige
betalingen op
kapitaalverstrekki
ngen Tozo in (jaar
T)

Aard controle R

Aard controle D2

Indicator: G4/11

Indicator: G4/12

Aard controle R
Indicator: G4/13

€0

€0

Kopie regeling

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking
Tozo buitenland
(gemeente
Maastricht)

€0
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekki
ng Tozo
buitenland
(gemeente
Maastricht),
aflossing

Aard controle
n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R Aard controle
R

Indicator: G4/14

Indicator: G4/15

Indicator: G4/16

Indicator: G4/17

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1
juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1
oktober 2020)
3 Tozo 3 (1 oktober
2020 tot 1 april
2021)
4 Tozo 4 (geldend
van 1 april 2021 tot
1 juli 2021)
5 Tozo 5 (geldend
van 1 juli tot 1
oktober 2021)
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Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking
Tozo buitenland
(gemeente
Maastricht), overig

Uitvoeringsko
sten (jaar T)
uitvoering
Tozo
buitenland
(gemeente
Maastricht)

Indicator:
G4/18

SZW

G12

Kwijtschelden publieke
schulden SZW-domein
hersteloperatie
kinderopvangtoeslagaffai
re_ gemeentedeel

Gederfde baten
Gederfde baten die
die voortvloeien uit voortvloeien uit
kwijtschelden
kwijtschelden
schulden
schulden Wet
Bijzondere bijstand Inburgering van 13
in (jaar T)
september 2012 in
(jaar T)

Aantal
gedupeerden
(zoals
omschreven in
artikel 1 van de
Regeling
specifieke
uitkering
compensatie van
de kosten die
verband houden
met het
kwijtschelden van
publieke schulden
binnen het SZWdomein van de
hersteloperatie
kinderopvangtoesl
agaffaire toeslag

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel (jaar T),
ongeacht of de gemeente
in (jaar T) geen, enkele of
alle taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar lichaam
opgericht op grond van de
Wgr

Aard controle R
Indicator: G12/01
314

Aard controle R

Aard controle
n.v.t.

Indicator: G12/02 Indicator: G12/03

€0
VWS

H4

Regeling specifieke
uitkering stimulering
sport

€0

0

Ontvangen
Totale werkelijke
Rijksbijdrage (jaar berekende subsidie
T)

Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/01
Indicator: H4/02
€ 307.102
€ 336.400
Activiteiten
Totale werkelijke
Werkelijke
berekende subsidie besteding voor de
per project (jaar T) activiteiten
inclusief btw x
17,5% (jaar T)
Onroerende
zaken

Aard controle
n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: H4/03

Indicator: H4/04

Indicator: H4/05

1 Onroerende zaken € 336.400
(sportacc.)
Roerende zaken
sportbeoefening
Overige kosten
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€ 2.541

Werkelijke
Werkelijke
Toelichting besteding voor de besteding
Verplicht als
activiteiten inclusief voor de
het een
btw x 17,5% (jaar T) activiteiten
activiteit
roerende zaken
inclusief btw x betreft welke
17,5% (jaar T) NIET in de
overige
toekenning
kosten
meegenomen
is

Aard controle Aard controle
R
n.v.t.
Indicator:
Indicator:
Indicator: H4/06
H4/07
H4/08
€ 333.859
Aard controle R

VWS

H8

Regeling Sportakkoord
2020-2022

Beschikkingsnum Totaal bedrag
Besteding
mer
volgens beschikking aanstellen
sportformateur
(jaar T)

Gerealiseerd
Aard controle
n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/01
Indicator: H8/02
1 1036707

€ 127.713

Aard controle R
Indicator: H8/03
€0

Kopie
Eindverantwoording
beschikkingsnumm (Ja/Nee)
er

Aard controle Aard controle n.v.t.
n.v.t.
Indicator: H8/07
1 1036707
VWS

H16

Regeling Specifieke
uitkering ijsbanen en
zwembaden

Betreft jaar

Indicator: H8/08
Nee
Beschikkingsnumm Totale besteding
er / naam

Aard controle
n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: H16/01
Indicator: H16/02 Indicator: H16/03
1 2020
316

SPUKIJZ21125

€ 211.894

Besteding
uitvoering
sportakkoord (jaar
T)

Cumulatieve
besteding
aanstellen
sportformateu
r (t/m jaar T)

Gerealiseerd

Gerealiseerd Gerealiseerd

Aard controle R
Indicator: H8/04
€ 60.000

Cumulatieve
besteding
uitvoering
sportakkoord
(t/m jaar T)

Aard controle Aard controle
n.v.t.
n.v.t.
Indicator:
Indicator:
H8/05
H8/06
€ 12.940
€ 90.000

2 2021
Naam locatie

Aard controle
n.v.t.
Indicator: H16/04
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SPUKIJZ21R2080 € 0
Totale toezegging
per locatie

Aard controle R

Besteding per
locatie

Aard controle R

Indicator: H16/05 Indicator: H16/06

Verschil toezegging Betreft jaar?
vs. Besteding per
locatie (automatisch
berekend)

Aard controle n.v.t Aard controle
R
Indicator: H16/07

1 Het Lentebad

€ 180.610

€ 180.610

Indicator:
H16/08
€ 0 2020

2 De Boskuul

€ 31.284

€ 31.284

€ 0 2020

3 Het Lentebad

€ 200.732

€0

€ 200.732 2021

1 1101247 Controleverklaring jaarrekening 2021 Zevenaar (w.g.)

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de gemeenteraad van gemeente Zevenaar, te Zevenaar
A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van de gemeente Zevenaar te Zevenaar gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
· geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van de
gemeente Zevenaar op 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
· zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming
met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke
verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader 2021, ter
kennisgeving aan de gemeenteraad verzonden op 8 maart 2022.
De jaarrekening bestaat uit:
1. het overzicht van baten en lasten over 2021;
2. de balans per 31 december 2021;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen;
4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
5. de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het
controleprotocol dat is vastgesteld door de raad op 26 september 2018 en de Regeling
Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Zevenaar zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling
WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is
van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede
of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als
geheel bepaald op € 1.375.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt
voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves,
zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2021.
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3
Bado.
Wij zijn met de raad overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde
afwijkingen boven de € 100.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om
kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.
B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring
daarbij.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere
informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de raad voor de
jaarrekening
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van burgemeester en
wethouders is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het
normenkader.
In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van burgemeester en wethouders afwegen
of de financiële positie voldoende is om de gemeente in staat te stellen de risico’s vanuit de
reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het college van burgemeester en wethouders moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen
worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.
De raad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de gemeente.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door de raad op 26 september
2018, de Regeling Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
· het identificeren en inschatten van de risico’s
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
· het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de gemeente;
· het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen
door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
· het vaststellen dat de door het college van burgemeester en wethouders gehanteerde afweging
dat de gemeente in staat is de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
gemeente haar financiële risico’s kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.

·
·

Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden
dat de gemeente de financiële risico’s niet kan opvangen;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle
van de jaarrekening van de gemeente, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de
significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeente. Op basis
hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van
deze uitvoeringsorganisaties.
Wij communiceren met de raad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Doetinchem, 30 mei 2022
Stolwijk Kelderman
{{esl:Signer1:capture:size(200,65)}}

w.g. R.H. Gosselink-Wolbrink RA
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Aan de Raad van de gemeente Zevenaar
Kerkstraat 27
6901 AA Zevenaar

Inleiding

Doetinchem, 30 mei 2022
496401/HdF/NK
Geachte raad,
Wij hebben de jaarrekening 2021 van uw gemeente gecontroleerd. In dit verslag brengen
wij de hoofdzaken van onze bevindingen vanuit de controle onder uw aandacht.
De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het College van burgemeester
en wethouders. Wij geven hierbij een controleverklaring.
U heeft aan ons voor de controle van de jaarrekening 2021 een drietal aandachtspunten
meegegeven. Hierover hebben wij gerapporteerd in de managementletter van december
2021. Dit hebben we met de auditcommissie besproken. Hierover rapporteren wij nogmaals
in dit verslag. Daarnaast besteden wij aandacht aan de jaarrekening en de relevante
interne beheersing.
Wij bespreken deze rapportage graag tijdens de bijeenkomst met de auditcommissie op
13 juni 2022 en beantwoorden dan ook uw eventuele vragen. Wij hebben de inhoud van dit
accountantsverslag afgestemd met de portefeuillehouder Financiën, de concerncontroller
en een vertegenwoordiging van de ambtelijke organisatie.
Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,
Stolwijk Kelderman
{{esl:Signer1:capture:size(200,65)}}

w.g. dhr. R.H. Gosselink-Wolbrink RA
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8. Afsluiting

Wij hebben de jaarrekening 2021 van uw gemeente gecontroleerd. Wij informeren u in
dit verslag over de bevindingen uit onze controle. De hoofdzaken hebben wij hier
opgenomen.

1. Kernpunten

Goedkeurende oordelen

Controleproces goed verlopen

Als u de jaarstukken ongewijzigd vaststelt, kunnen wij een goedkeurend oordeel
geven voor de getrouwheid en de rechtmatigheid. De geconstateerde fouten en
onzekerheden blijven binnen onze materialiteitsgrenzen.

Wij hebben voldoende controle-informatie verkregen om een controleverklaring
te verstrekken. Wij vonden de samenwerking transparant en plezierig.

Uit onze controle kwamen aanpassingen in de jaarstukken voort. Deze zijn in de
voorliggende versie verwerkt.
Interne beheersing op orde
Wij hebben tijdens de interimcontrole de interne beheersing beoordeeld. Wij
concluderen dat deze voldoet aan de daaraan te stellen eisen om de
controlewerkzaamheden uit te voeren.
Wij hebben in de managementletter enkele verbeterpunten aan het College
geadviseerd.
Voor naar verwachting 2022 (kan 2023 worden) verandert de
rechtmatigheidscontrole. Het College neemt dan een
rechtmatigheidsverantwoording op in de jaarrekening. De inrichting en
uitvoering van verbijzonderde interne controle bij uw gemeente voldoet in
belangrijke mate aan de nieuwe eisen.
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Jaarrekeningresultaat
Het primitief begrote resultaat was € 4,4 miljoen negatief. Gedurende het jaar
is dit bijgesteld naar € 2,1 miljoen negatief (definitieve begroting).
Het gerealiseerde resultaat 2021 is € 7,9 miljoen positief.

Onderstaand hebben wij een overzicht opgenomen van de niet in de jaarrekening 2021
verwerkte controleverschillen en de resterende onzekerheden. Met u hebben wij een
afspraak gemaakt, welke afwijkingen wij in dit verslag vermelden. U heeft ons gevraagd in
ieder geval alle afwijkingen groter dan € 100.000 aan u te rapporteren en te
verduidelijken.

Getrouwheid
Omschrijving

Fouten
€

Oordeel

Rechtmatigheid

Onzekerheden
€

(bedragen X € 1.000)

2. Onderbouwing oordeel

Fouten
€

Onzekerheden
€

Uitgaven zorgaanbieders WMO en
Jeugd

697

697

Persoonsgebonden budget (SVB)

833

833

Europese aanbestedingen
Totaal

1.368
0

1.530

Goedkeuringstolerantie voor fouten
(1%)

1.375

Goedkeuringstolerantie voor
onzekerheden (3%)

4.126

1.368
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1.530

De niet-gecorrigeerde controleverschillen en de
resterende onzekerheden blijven onder de
goedkeuringstoleranties van 1% respectievelijk
3%, zoals deze met u zijn afgesproken, en hebben
daarom geen invloed op de strekking van ons
oordeel.
SiSa en WNT
Ook bij de controle van de SiSa-bijlage en de
WNT-verantwoording zijn geen afwijkingen
geconstateerd die van invloed zijn op de
strekking van ons oordeel.

Onderstaand geven wij een nadere toelichting op de geconstateerde fouten en
onzekerheden

•

Uitgaven zorgaanbieders WMO en jeugd

Over de geleverde zorg in natura hebben we in 2021 voor € 19 miljoen
controleverklaringen van zorgaanbieders ontvangen. Voor het resterende deel van
de uitgaven aan zorgorganisaties, € 0,7 miljoen, is geen controleverklaring
ontvangen of zijn het kleinere zorgaanbieders, waarmee afspraken zijn gemaakt
om geen controleverklaring aan te leveren. Dit bedrag is aangemerkt als
onzekerheid.

X € 1.000

Onzekerheid wmo en jeugd

2020
2019
2018
€ 5.000

€ 10.000

onzekerheid

€ 15.000

€ 20.000

De onzekerheid is significant gedaald ten opzichte van voorgaande jaren doordat
de MGR een centrale rol is gaan spelen in de uitvraag en ontvangst van de
gewaarmerkte productieverantwoordingen van de zorgaanbieders.
• 2021: € 0,7 miljoen
• 2020: € 2,1 miljoen
• 2019: € 1,8 miljoen

• Persoonsgebonden budgetten (PGB)
Uw gemeente heeft geen controle uitgevoerd op de levering van de zorg vanuit de
PGB’s. Dit is niet ondervangen door de accountantscontrole van de Sociale
Verzekeringsbank zelf. Het totale bedrag dat aan PGB voor de WMO en de
Jeugdzorg is betaald van € 0,8 miljoen moeten wij daarom als onzeker
aanmerken. Wij hebben het College geadviseerd een onderzoek te doen naar de
geleverde prestaties zodat deze onzekerheid volgend jaar kan worden
gereduceerd. Dit onderzoek kan op basis van een steekproef worden uitgevoerd,
wellicht bij het verlengen van een PGB-budget.

2021

€0

2. Toelichting oordeel

€ 25.000

totale lasten wmo en jeugd
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Onderstaand geven wij een nadere toelichting op de geconstateerde fouten en
onzekerheden

•

Europese aanbestedingen

Wij hebben alle inkoopprocedures van leveranciers, waaraan over de periode
2018-2021 meer dan € 214.000 is geleverd, onderzocht of de Europese
aanbestedingsregels juist zijn toegepast.
Uit onze controle-uitkomsten over 2021 blijkt dat de inkoopprocedure bij
15 leveranciers niet conform de Europese aanbestedingsregels zijn verricht.
De totale inkopen in 2021 bij deze leveranciers bedroegen € 1.368.000 en
betreffen in 2021 verantwoorde lasten. De fout is ontstaan door onderhoud
openbaar groen en levering van inhuur van personeel. Een nadere onderbouwing
van de leveranciers en de bijbehorende bedragen zijn intern beschikbaar.
Het aantal fouten in deze inkoopprocedures zijn gestegen ten opzichte van vorig
jaar. Intern heeft dit proces afgelopen jaar veel aandacht gekregen en is het deels
geoptimaliseerd, met name procedureel. In onze managementletter hebben wij
het College een aantal adviezen meegegeven om dit proces nog verder te
optimaliseren. Wij hebben het College geadviseerd de budgethouders te
stimuleren de procedurele aanpassingen te volgen.
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2. Toelichting oordeel

Van de Raad hebben wij 3 aandachtspunten meegekregen.

3. Aandachtspunten van de Raad

Aandachtspunten en bevindingen
1. Europese aanbestedingen
Bevindingen
• Algemeen
Als gevolg van de complexiteit van de EU aanbestedingsregels is er een structureel risico dat de Europese aanbestedingsregels niet worden nageleefd. Dit betreft alleen
een risico in het kader van de rechtmatigheid, niet in de getrouwheid. Zijn alle inkopen die Europees hadden moeten worden aanbesteed ook volgens deze procedure
ingekocht? Heeft de Europese aanbesteding volgens de juiste procedure plaatsgevonden?
Rechtmatigheidsfouten in het niet-naleven van de aanbestedingsregels komen bij diverse lokale overheden naar voren, onder meer omdat er sprake is van complexe
regelgeving, veel ‘grijs gebied’ in de wetgeving en door een decentrale inrichting van de inkopende bevoegdheden. Aangezien dit inkopen betreffen met een grote omvang
en de procedure achteraf niet kan worden herzien, kan een foutieve procedure leiden tot rechtmatigheidsfouten die een effect kunnen hebben op de controleverklaring.
In de basis is er veelal geen aanleiding dat er opzettelijk niet wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Fouten ontstaan veelal door onvoldoende kennis, onwetendheid
bij budgethouders en/of onvoldoende controlemaatregelen in het inkoopproces.

• Contractenregister / aanbestedingskalender
In navolging op de risico-signalering van voorgaande jaren zijn er stappen gezet om het proces van de (Europese) aanbestedingen te verbeteren. Zo is er een aanzet
gemaakt voor een contractenregister. Dit is nog niet volledig. Op basis van een contractenregister kan een aanbestedingskalender worden opgesteld om zo meer grip te
krijgen op de komende inkoopprocedures. 2 keer per jaar worden de voorgenomen aanbestedingen bij budgethouders uitgevraagd en dit wordt gecommuniceerd met RIDinkoop. Dit is een aanzet voor een aanbestedingskalender, maar vraagt nog een verdere uitwerking.
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Van de Raad hebben wij 3 aandachtspunten meegekregen.

3. Aandachtspunten van de Raad

Aandachtspunten en bevindingen
1. Europese aanbestedingen
Bevindingen
• Inkoopadviseur
De functie van inkoopadviseur is uitbesteed aan de RID. Deze rol wordt op dit moment reactief ingevuld. De inkoopadviseur wordt ingeschakeld voorzover dit wordt
gevraagd. Daarbij dient opgemerkt te worden dat inkoopadvies nu facultatief is ingevuld. Budgethouders zijn zelf verantwoordelijk en er is geen verplichting om de
inkoopadviseur te consulteren. Een proactieve advisering helpt bij het voorkomen van het onjuist toepassen van het inkoopbeleid.
In onze managementletter hebben wij dan ook geadviseerd deze rol intern te gaan vervullen om zo ook mogelijk meer financiële voordelen te kunnen behalen uit het
combineren van inkopen. In 2022 zal een bestuurlijke opdracht worden geformuleerd om de inkoopfunctie bij de RID stop te zetten en na te gaan of aansluiting kan
worden gezocht bij een publieke of private inkooporganisatie waarbij gemeentelijke voorwaarden (proactief, nabij etc.) leidend zijn.

• Interim controle 2021
Over de eerste maanden van het jaar 2021 is een interne controle uitgevoerd, waarin 15 inkoopdossiers zijn beoordeeld. Hieruit komt een aantal leveringen naar voren
waarop nader onderzoek plaats dient te vinden. Met name de beoordeling over meerdere jaren, om definitief uitsluitsel te kunnen geven over het al dan niet volgen van
de juiste inkoopprocedure.

• Jaarrekeningcontrole: onrechtmatigheden 2021
De naleving van de aanbestedingsregels is over heel 2021 aanvullend achteraf vastgesteld. Hieruit is naar voren gekomen dat er bij 15 leveranciers een onjuiste
inkoopprocedure is gevolgd. Dit heeft geleid tot een rechtmatigheidsfout in de inkoopprocedure van € 1.368.000.
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Van de Raad hebben wij 3 aandachtspunten meegekregen.

3. Aandachtspunten van de Raad

Aandachtspunten en bevindingen
2. WMO en jeugd (Sociaal domein): Signalen uit de markt met betrekking tot bijvoorbeeld de continuïteitsbijdrage en te onderzoeken of er
zich excessen hebben voorgedaan.
Bevindingen
•

Continuïteitsbijdrage

Als gevolg van de tijdelijk verplichte lockdown van maart 2020 tot en met juni 2020 bij de zorgaanbieders is aan een aantal zorgaanbieders een continuïteitsbijdrage
verstrekt. Tegenover deze bijdrage aan de zorgaanbieders hebben geen prestaties gestaan. Aan de hand van separaat opgestelde convenanten voor de
continuïteitsfinanciering is de maandelijkse omzet voor deze periode aan de zorgaanbieders alsnog gegarandeerd. Dit betrof bij het opstellen van de jaarstukken 2020
een bedrag van € 623.000. Na het opstellen van de jaarstukken is een aanvullende financiering verstrekt aan een zorgaanbieder van € 99.000. Deze bijdrage komt tot
uitdrukking in de exploitatie van 2021 en zal bij de jaarrekeningcontrole 2021 worden aangesloten met het convenant continuïteit financiering. Over het jaar 2021 zijn
geen betalingen meer verricht aan zorgaanbieders zonder dat daar prestaties aan ten grondslag lagen. Er heeft zich geen lockdown voorgedaan voor de zorgaanbieders.

•

Excessen zorgaanbieders

In 2021 is vooralsnog sprake van 1 faillissement bij een zorgaanbieder. Deze zorgaanbieder bood aan 3 cliënten van de gemeente Zevenaar zorg in het kader van de WMObegeleiding. Deze zorg was afgerond voor het uitspreken van het faillissement.
Op dit moment lopen bij twee zorgaanbieders nadere onderzoeken. Voor één zorgaanbieder betreft dit een onderzoek naar het declaratiegedrag en voor de andere
zorgaanbieder betreft dit een onderzoek naar de kwaliteit.
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Van de Raad hebben wij 3 aandachtspunten meegekregen.

3. Aandachtspunten van de Raad

Aandachtspunten en bevindingen
3. Hoeveel risico loopt de gemeente bij grondaankopen?
Bevindingen
In de uitvoeringsrapportage 2021 worden per grondexploitatie de (belangrijkste) risico’s benoemd. De risico’s voor Zevenaar-Oost zijn op ons verzoek, door een externe
deskundige beoordeeld. De grootste risico’s zijn dat een deel van het gebied op 7Poort een andere bestemming krijgt dan verwacht. Dit risico is gekwantificeerd op € 4,3
miljoen met een kans dat dit zich voordoet van 10%. Er zijn geen risico’s benoemd die betrekking hebben op de aankoop van de gronden. De benodigde gronden zijn reeds
in bezit van de gemeente. De risico’s die benoemd zijn, zijn door de externe deskundige als ‘realistisch’ bestempeld.
In de paragraaf Grondbeleid in de jaarstukken wordt jaarlijks het risicoprofiel van de grondexploitaties opgenomen. Per ultimo 2020 was het totale risico € 1,2 miljoen.
Ultimo 2021 is dit toegenomen naar € 1,3 miljoen. Dat is een toename van € 0,1 miljoen. Dit totaal risico is opgenomen in het weerstandsvermogen van de gemeente.
Het grootste risico van de gronden die in eigendom zijn, is dat de grond niet wordt verkocht of niet kan worden verkocht zodat afwaardering plaats moet vinden.
In de risicoanalyse van de gemeente is het risico dat gronden later worden uitgegeven dan verwacht, meegenomen. Dit is voor Zevenaar-Oost Wonen gekwantificeerd op
€ 0,4 miljoen en voor Zevenaar-Oost Bedrijven op € 0,8 miljoen.
Andere risico’s zijn de enorme prijsstijgingen in de markt of dat er geen gronden beschikbaar zijn of komen.
Ook zijn er altijd frauderisico’s als er transacties met derden (in- en verkopen) moeten worden aangegaan. Hiervoor is een 4-ogen een belangrijke eis. Daarmee bedoelen
wij dat er altijd 2 functionarissen betrokken moeten zijn.
Het maximale financiële risico bedraagt uitgaande van de gehanteerde uitgangspunten € 20,3 miljoen plus de verplicht te maken lasten. De € 20,3 miljoen is de
boekwaarde per 31 december 2021. De totaal te realiseren baten bedragen € 51,9 miljoen. De verwachte lasten bedragen € 32,3 miljoen. Afgezien van de € 23,3 miljoen
voorziening die is getroffen, zijn er geen toekomstige resultaten geraamd. Het is wel zo dat de voorziening in 2021 met € 1,3 miljoen is vrijgevallen (meevaller).
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Van de Raad hebben wij 3 aandachtspunten meegekregen.

3. Aandachtspunten van de Raad

Aandachtspunten en bevindingen
3. Hoeveel risico loopt de gemeente bij grondaankopen?
De gemeente heeft diverse gronden in eigendom. Een deel daarvan staat onder de materiële vaste activa (boekwaarde ultimo 2021 € 30 miljoen) en een deel onder de
grondexploitaties (boekwaarde ultimo 2021 € 44 miljoen). De boekwaarde van de grondexploitaties is het saldo van de gerealiseerde baten en lasten en betreft dus niet
alleen de verkrijgingsprijs van de aangekochte gronden.
De totaal uitgeefbare oppervlakte in de huidige grondexploitaties is 965 hectare. Per ultimo 2021 is hiervan 680 hectare uitgegeven. Het restant van 285 hectare wordt in
2022 en verder uitgegeven. 50 hectare hiervan is bestemd voor woningen en 235 hectare voor bedrijventerrein.
Het aandeel van de grondexploitaties ten opzichte van de totale baten, wordt in de jaarstukken uitgedrukt als kengetal Grondexploitaties. Dit kengetal is per ultimo 2021
14,8% in vergelijking met 13,3% ultimo 2020. De toename komt met name door de daling van de totale baten. De boekwaarde van de grondexploitaties is nagenoeg gelijk
gebleven.
In 2021 zijn er geen grondaankopen geweest.
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4. Jaarrekening

Nadere toelichting jaarstukken

Financiële positie

Kwaliteit jaarstukken

Begrotingsrechtmatigheid

Overige bevindingen
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4.1 Financiële positie

De jaarrekening geeft inzicht in de totstandkoming van het resultaat 2021 en de
financiële positie van uw gemeente op 31 december 2021.

Saldo van baten en lasten

Verloop van het resultaat 2021

Het saldo van de lasten en baten over het jaar 2021 bedraagt na bestemming
€ 7,9 miljoen positief tegenover een begroot resultaat van € 2,1 miljoen
negatief. Het werkelijke resultaat is € 10 miljoen hoger dan volgens de
tweede voortgangsrapportage.

€ 7.852

Het ontstaan van het positieve resultaat is in de inleiding, financiële
hoofdlijnen in de jaarstukken, toegelicht. Grote voordelen zijn ontstaan door
de hogere algemene uitkering (€ 1,8 miljoen) en de voordelige resultaten op
de grondexploitatie (€ 1,7 miljoen).

Realisatie

Primitieve
begroting

Incidentele baten en lasten

-€ 4.379

Het resultaat wordt voor € 7,9 miljoen beïnvloed door incidentele voordelen.
Per programma is in de jaarrekening een toelichting gegeven op de
incidentele baten en lasten.
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-€ 2.100
Definitieve
begroting

4.1 Financiële positie

De jaarrekening geeft inzicht in de totstandkoming van het resultaat 2021 en de
financiële positie van uw gemeente op 31 december 2021.

Financiële positie
Het eigen vermogen is per ultimo 2021 € 61,1 miljoen (2020: € 53,4
miljoen) inclusief het nog te bestemmen resultaat. Hiervan is € 12
miljoen opgenomen in bestemmingsreserves (2020: € 12,7 miljoen).
De algemene reserve voor resultaatbestemming bedraagt per 31
december 2021 € 41,2 miljoen. Hiernaast tonen wij u in een tabel het
verloop van het eigen vermogen over de afgelopen jaren.

80.000
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2019

2020

2021

totaal eigen vermogen

Uw gemeente heeft per 31 december 2021 voor een bedrag van € 113,8
miljoen leningen opgenomen. Deze zijn met € 6,5 miljoen afgenomen
ten opzichte van 2020.

resultaat boekjaar

De solvabiliteit is 29,6% ten opzichte van vorig jaar 25,7%. Met 29,6% is
dit in lijn met het gemiddelde van de Gelderse gemeenten.

Bestemmingsreserves

Algemene reserve

Het weerstandsvermogen is door uw gemeente geclassificeerd als
uitstekend. De ratio is 6,13. De benodigde weerstandscapaciteit voor
het afdekken van risico’s is € 6,4 miljoen en de beschikbare
weerstandscapaciteit is € 39,2 miljoen, rekening houdend met claims
uit het meerjarenperspectief.

Verloop eigen vermogen

Bij onze controle hebben wij de informatiewaarde, leesbaarheid en naleving van de
wettelijke vereisten van de jaarstukken beoordeeld.

4.2 Kwaliteit jaarstukken

Kwaliteit van de jaarstukken

Naleving van de verslaggevingsregels

De jaarstukken bestaan uit 3 onderdelen: De programma’s, de paragrafen
en de jaarrekening.

Wij hebben gecontroleerd of de bepalingen in het Besluit Begroting en
Verantwoording zijn nageleefd.

Wij vinden de structuur van de jaarstukken duidelijk. Uw gemeente kent
9 programma’s. De algemene dekkingsmiddelen, de lokale heffingen en het
dividend zijn in een apart overzicht gepresenteerd.

Wij hebben geen (belangrijke) afwijkingen vastgesteld.

Jaarverslag en paragrafen

Het opstellen van de jaarrekening is over het boekjaar 2021 zodanig gepland dat
aan de auditcommissie de gecontroleerde jaarrekening half juni 2022 kan worden
voorgelegd.

Verloop van de controle

Het jaarverslag en de paragrafen voldoen aan de minimale eisen van het Besluit
Begroting en Verantwoording.
Wij hebben het College geadviseerd de paragraaf Verbonden partijen in
overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording te brengen en
derhalve een overzicht op te nemen met de beleidsvoornemens inzake de
individuele verbonden partijen én een samenvatting op te nemen met alle
verbonden partijen, ingedeeld naar juridische status.
Wij hebben verder geen tegenstrijdigheden vastgesteld tussen het jaarverslag en
de jaarrekening 2021.
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De afwikkeling van de jaarrekeningcontrole is iets vertraagd als gevolg van de
oplevering van de onderliggende documenten voor SiSa. Voorafgaand aan de
accountantscontrole waren de concept jaarstukken gereed. Wij zullen het
controleproces gezamenlijk met de organisatie evalueren.

Bij de controle van de rechtmatigheid gaan wij na of de lasten en baten en de
balansmutaties juist, tijdig, volledig én met de geldende wet- en regelgeving zoals
opgenomen in het normenkader in overeenstemming zijn geweest. Wij hebben de baten
en lasten en de balansmutaties over 2021 op rechtmatigheid gecontroleerd.

Begrotingscriterium
De Raad heeft besloten met 9 programma’s te werken. Dit geeft een
overzichtelijk beeld van de resultaten. U heeft het College toestemming
gegeven om binnen de budgetten van de programma’s te opereren. Het College
legt verantwoording af over de besteding op de programma’s.
Wij hebben geconstateerd dat in de getoonde kolom ‘definitieve begroting’ een
aantal administratieve verschuivingen van lasten en baten tussen de
programma’s zijn verwerkt. Deze wijzigingen zijn niet bekrachtigd middels een
raadsbesluit in 2021. Hierop is een toelichting gegeven in de jaarstukken bij de
begrotingsrechtmatigheid.
Wij hebben het College geadviseerd begrotingswijzigingen expliciet door de
raad te laten goedkeuren in het kalenderjaar, voor zover deze een aanpassing
in de omvang van de baten en lasten per programma tot gevolg hebben.

•

Lasten

In vergelijking tot de door de raad vastgestelde begroting is er bij
2 programma’s is sprake van een overschrijding van de begrote lasten.
De oorzaak hiervan is in de jaarrekening bij de paragraaf
begrotingsrechtmatigheid toegelicht, waarbij is vastgesteld dat deze hogere
lasten een gevolg zijn van open-einde-regelingen, vergoedt worden door hogere
baten en passen binnen het bestaand beleid.
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4.3 Begrotingsrechtmatigheid

De toelichting is voldoende en daarmee heeft de overschrijding geen invloed op
ons oordeel over de begrotingsrechtmatigheid inzake de programma’s.

•

Investeringen

In bijlage 2 van de jaarrekening zijn de beschikbaar gestelde kredieten
gepresenteerd ten opzichte van de bestedingen van deze kredieten
(investeringsoverzicht). Er is sprake van 1 significante overschrijding. De
toelichting op deze overschrijding is voldoende en daarmee heeft deze geen
invloed op ons oordeel over de begrotingsrechtmatigheid inzake de
investeringen.

Hier informeren wij u over de bevindingen op het gebied van de getrouwheid

•

Schattingen

Het opstellen van de jaarrekening vereist, dat de organisatie oordelen vormt
en schattingen maakt, die van invloed zijn op de toepassing van de
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en de verplichtingen
en van de baten en lasten. De schattingen en de hiermee verbonden
veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende
andere factoren die, gegeven de omstandigheden, als redelijk worden beschouwd.
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. Een goed
inzicht in de jaarrekening vraagt kennis van de gemaakte schattingen.

4.4 Overige bevindingen
Er zijn 5 exploitaties met een verwacht verlies van in totaal € 23,3 miljoen.
Hiervoor zijn verliesvoorzieningen getroffen. In 2021 is deze verliesvoorziening
met € 1,2 miljoen afgenomen.
In de geprognosticeerde lasten van 7Poort is een schatting opgenomen voor de
kosten van het zinkeren van de gasleiding van € 350.000. Deze geschatte kosten
zijn niet onderbouwd en de inschatting van de hoogte van de lasten is in 2021
materieel gedaald ten opzichte van 2020. Indien deze kosten hoger uitvallen, zal
het verlies oplopen en dient daarmee de noodzakelijke voorziening verhoogd te
worden. Wij hebben het College geadviseerd deze kosten nauwlettend te volgen.
In 2021 is op de grondexploitaties – anders dan de mutatie in de voorziening geen tussentijdse winst verantwoord.

Wij lichten kort de grootste hier toe:

• Schattingen: Grondexploitatie
Er is sprake van 5 grondexploitaties, indien Zevenaar Oost gesplitst wordt
beoordeeld voor woningen en bedrijven. Voor de berekening van de verwachte
resultaten in de actieve grondexploitaties heeft uw College uitgangspunten
geformuleerd. De baten en lasten van de grondexploitaties zijn onderbouwd door
het hanteren van deze uitgangspunten. De rente is berekend op basis van de
werkelijk betaalde rente, zoals dit is voorgeschreven in de notitie Grondbeleid
van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording.

• Schattingen: Voorziening riolering
De voorziening riolering is gebaseerd op de watertakenplannen van de voormalige
gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar. Dit betreft een voorziening voor
vervangingsinvesteringen en onderhoud.
Wij hebben - net als in 2019 en 2020 - het College geadviseerd deze
watertakenplannen in het komende jaar te actualiseren.
Wij hebben het College ook geadviseerd deze voorziening te splitsen in
2 voorzieningen, één voor onderhoud en één voor vervanging en daarmee in de
juiste categorie te plaatsen.

De geactualiseerde exploitaties worden ter besluitvorming aan de Raad
voorgelegd, via de jaarstukken.
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Hier informeren wij u over de bevindingen op het gebied van de getrouwheid

4.4 Overige bevindingen

• Schattingen: voorziening groot onderhoud

• Schattingen: Voorziening dubieuze debiteuren

Een voorziening groot onderhoud dient gebaseerd te zijn op een meerjarenonderhoudsplan van maximaal 5 jaar oud.

Ultimo 2021 heeft uw gemeente vorderingen op diverse partijen. Door de
organisatie is een inschatting gemaakt van de oninbaarheid van deze vorderingen.

Voor het onderhoud gebouwen wordt de voorziening nog onderbouwd met de
beheersplannen van de voormalig gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar.
De voorziening bedraagt per jaareinde € 1.539.000.

Voor de algemene debiteuren is geen voorziening meer gevormd per ultimo 2021.
Uit de individuele beoordeling van de debiteuren blijkt ook dat dit terecht is.

De voorziening van het onderhoud openbare verlichting is gebaseerd op een
onderhoudsplan uit 2016 en overschrijdt daarmee deze termijn. De raad heeft de
beheersplannen expliciet geldig verklaard voor 2021.
De voorziening bedraagt per jaareinde € 235.000.

Voor de belastingdebiteuren is er een voorziening van € 389.000. Deze voorziening
is bepaald aan de hand van de inbaarheid van de individuele vorderingen. Dit ligt
in lijn met het voorgaande jaar.
Daarnaast is een voorziening voor de oninbaarheid van de uitkeringsdebiteuren
getroffen van € 1.002.000. De gevolgde methodiek ligt in lijn met voorgaand jaar.

De voorziening onderhoud wegen is gebaseerd op het wegenbeleidsplan, met een
looptijd van 2019 tot en met 2024. De voorziening bedraagt per jaareinde
€ 1.828.000

Wij hebben het College geadviseerd de onderbouwing van de voorzieningen in
2022 te toetsen op de geinde bedragen van de afgelopen jaren.

De voorziening onderhoud bruggen en begraafplaatsen zijn niet gebaseerd op
beheersplannen. Deze bedragen respectievelijk € 47.000 en € 77.000.

Wij kunnen instemmen met de uitgangspunten voor de berekening van deze
voorzieningen.

Wij hebben het College geadviseerd de onderhoudsplannen tijdig te actualiseren

• Schattingen: Voorziening pensioenen en wachtgeld
De voorziening pensioen voor wethouders is gebaseerd op actuariële
berekeningen. Deze zijn door een derde partij opgesteld. De gehanteerde
rekenrente van 0,528% is conform de circulaire van het Rijk.
Ook de voorziening wachtgeld en WW verplichtingen is volledig.
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Hier informeren wij u over onze bevindingen volgend uit de jaarrekening.

4.4 Overige bevindingen
Identificatieplicht WMO en jeugd

Overige bevindingen

•

Hieronder beschrijven wij nog een aantal overige bevindingen voortvloeiend uit
de jaarrekening en de controle daarop.

Als gevolg van de regels van de AVG en de corona-periode heeft identificatie bij
verstrekkingen van WMO middelen en voor de jeugdzorg alleen aan de hand van
de toetsing van het ID-bewijs nummer plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een
formele onrechtmatigheid, maar heeft geen verdere gevolgen voor het oordeel.

•

Kosten verbonden partijen

De gemeente Zevenaar heeft een deel van haar taken overgedragen aan
gemeenschappelijke regelingen. De kosten van deze organisaties komen ten laste
van de exploitatie van de gemeente Zevenaar. De kosten van de BVO DRAN en GR
Huisvesting Voortgezet Onderwijs de Liemers zijn in deze jaarstukken gebaseerd
op concept cijfers omdat de definitieve cijfers op dat moment nog niet
voorhanden waren.
Wij hebben het College geadviseerd te acteren op de tijdigheid van de cijfers.

• Lokale heffingen
Bij het toetsen van het ontstaan en de betalingen van de debiteuren lokale
heffingen is geconstateerd dat in 2022 een verschil is ontstaan tussen de
subadministratie en de financiële administratie. Wij hebben het College
geadviseerd periodiek aansluitingen te maken tussen de subadministratie en de
financiële administratie.
•

• Zorg in natura Jeugd en WMO
Bij de toekenning van zorg op basis van de Jeugdwet of de WMO, hebben we bij
onze steekproef diverse formele onrechtmatigheden geconstateerd. Zo is bij een
aantal cliënten de beschikking te laat afgegeven en start de zorg in een aantal
gevallen voor afgifte van de beschikking.
Wij hebben het College geadviseerd de Verbijzonderde Interne Controle ook te
laten toetsen op de tijdigheid van de verstrekking van de beschikkingen en
ingangsdatum van de zorg.
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Bovenwijkse voorzieningen

De commissie BBV doet in de notitie Grondexploitatie een stellige uitspraak
waarin zij aangeeft dat de methodiek van de toerekening van bovenwijkse
voorzieningen vastgelegd moet worden in de financiële verordening. Wij hebben
het College geadviseerd dit bij de actualisatie van de financiële verordening mee
te nemen.
•

Interne controle invoer salarisadministratie

De invoer van de stamgegevens van de salarisadministratie (percentage
werkhervattingskas ea) wordt intern gecontroleerd. Wij hebben het College
geadviseerd deze interne controle uit te laten voor door een tweede functionaris
en deze interne controle vast te leggen.

Hier informeren wij u over onze bevindingen volgend uit de jaarrekening.

• Eigen bijdrage leerlingenvervoer
In 2018 is de samenvoeging geweest van voormalig Rijnwaarden en Zevenaar. Deze
beide gemeenten vormen nu de gemeente Zevenaar. Sinds 2018 is de verordening
leerlingenvervoer niet meer herzien. Nu blijkt dat de uitvoeringspraktijk niet
meer overeenkomt met het destijds vastgestelde beleid. Er wordt geen eigen
bijdrage opgelegd bij leerlingen die niet naar het SBO en VSO gaan. Het belang
van de niet geinde bedragen is maximaal € 7.800. Wij hebben het College
geadviseerd de verordening leerlingvervoer in 2022 te herzien en deze
voorwaarde te schrappen.

•

IT omgeving

In overeenstemming met artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek delen wij u
mee dat er naar aanleiding van de controle van de jaarrekening geen zaken
betreffende de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde
gegevensverwerking zijn op te merken. Onze jaarrekeningcontrole is gericht op
het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en is niet primair gericht
op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en de continuïteit van de
geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan.
Onze bevindingen daaromtrent raken dan ook slechts díe onderdelen die wij
onderzocht hebben in het kader van de jaarrekening, wat wil zeggen dat wij ter
zake geen volledigheid hebben beoogd. Om volledig zicht te hebben op de
betrouwbaarheid van alle geautomatiseerde systemen, ook die systemen zonder
relatie naar de jaarrekening, is meer uitgebreid en specifiek gericht onderzoek
noodzakelijk, wat niet past in de rol van de accountant bij de controle van de
jaarrekening.
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4.4 Overige bevindingen
Tijdens de interimcontrole hebben we een aantal aandachtspunten meegegeven,
die we in de managementletter hebben gerapporteerd.

•

Wet normering Topinkomens

De WNT regelt de openbaarmaking van topinkomens in de publieke en
semipublieke sector en stelt maxima aan de hoogte van de bezoldiging van
topfunctionarissen en tevens aan de ontslagvergoedingen.
Voor uw gemeente zijn dat de griffier en de gemeentesecretaris.
Op basis van de WNT is uw organisatie verplicht de beloningen van
topfunctionarissen openbaar te maken, ook als deze de in de wet gestelde
maximale bezoldiging over 2021 niet te boven gaat. Daarnaast dienen
gemeenschappelijke regelingen het salaris openbaar te maken van overige
medewerkers die een bezoldiging ontvangen boven deze norm. Ten slotte stelt de
WNT een maximale ontslagvergoeding voor topfunctionarissen van € 75.000.
In 2021 zijn de griffiersfunctie en de functie van gemeentesecretaris vervuld door
dezelfde personen als in 2020. De informatie is juist verwerkt in de overzichten
van de Wet Normering Topinkomens.
In 2021 is voor geen van de topfunctionarissen en/of overige medewerkers sprake
van een overschrijding van de grensbedragen.
In het kader van de WNT attenderen wij u erop dat u de plicht heeft om uw
WNT-verantwoording over het kalenderjaar 2021 via het internet op een
algemeen toegankelijke wijze openbaar te maken.

Als onderdeel van de controle van de jaarrekening hebben wij een interimcontrole
uitgevoerd. Over de bevindingen en aanbevelingen hebben wij in de managementletter
gerapporteerd.

Samenvatting managementletter
Tijdens de interimcontrole hebben wij de algemene beheersing, de inrichting van
de processen en de interne beheersingsmaatregelen beoordeeld. Naar aanleiding
hiervan hebben wij onze bevindingen en aanbevelingen in de boardletter d.d.
13 december 2021 gerapporteerd aan u.
De interne beheersing is in de basis op orde. Gedurende de Coronaperiode en het
thuiswerken is de interne beheersing niet verstoord.
Wij hebben aandacht gevraagd voor het opzetten en uitwerken van een goed
systeem van risicomanagement. De planning en control cyclus is in de basis op
orde.

5. Interne beheersing

Hieronder geven wij kort weer welke werkzaamheden zijn uitgevoerd voor onze
top 2 risico’s:
• Naleving Europese aanbestedingsregels
Er is een verhoogd risico op het niet naleven van de aanbestedingsrichtlijnen,
omdat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de budgethouders ligt. Wij hebben
aan de hand van de spendanalyse over 2018-2021 een toetsing uitgevoerd op de
naleving van de aanbestedingsrichtlijnen. Bij in totaal 15 crediteuren is sprake
van een onrechtmatigheid van in totaal € 1.368.000.
Wij hebben op de overige inkopen een aanvullende steekproef genomen om te
beoordelen of hier nog mogelijk niet rechtmatige inkoopprocedures naar voren
komen. Hieruit zijn geen bevindingen gekomen.

Risico’s interne beheersing
In de managementletter hebben wij per proces aangegeven welke risico’s niet
(geheel) worden afgedekt door interne beheersingsmaatregelen. Om voldoende
controlezekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening als gevolg van het ontbreken
van deze (voldoende) maatregelen afwijkingen bevat, hebben wij aanvullende
gegevenswerkzaamheden verricht om dit risico te verlagen.
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• Onderbouwing prestaties
Wij hebben een steekproef op een aantal facturen uitgevoerd waarbij wij hebben
beoordeeld in hoeverre er onderbouwende informatie is als bewijs voor de
levering. Daaruit blijkt dat alle facturen zijn onderbouwd met een bewijs voor de
levering. Wij vragen het College blijvend aandacht te schenken aan de
onderbouwingen voor de leveringen.

5. Interne beheersing

De rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2022

Landelijke ontwikkeling

•

Het College was altijd al verantwoordelijk voor het rechtmatig handelen van uw
gemeente. Maar na de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording over 2022
neemt het College heel expliciet de verantwoordelijkheid hiervoor. Het College
legt over het rechtmatig handelen verantwoording af in de jaarrekening aan de
Raad De kaderstellende en controlerende taak van de Raad op de financiële
rechtmatigheid van transacties krijgt hierdoor extra aandacht. Daarnaast biedt de
invoering van de rechtmatigheidsverantwoording ook een kans om de kwaliteit
van de interne beheersing te versterken.
De wijziging van de gemeentewet met daarin de verplichting tot het opnemen van
de rechtmatigheidsverantwoording is in het voorjaar geagendeerd.
Pas na de wetswijziging is het mogelijk verdere stappen te ondernemen in het
aanpassen van de financiële verordening, de controleverordening en het
controleprotocol.

Aanpassingen in financiële verordening
In de kadernota Rechtmatigheid 2022 worden de volgende aspecten aangehaald
om in de financiële verordening op te nemen:
•
De kaderstelling op het gebied van rechtmatigheid vormgeven;
•
De verantwoordingsgrens – de grens tot waar onrechtmatigheden worden
geaccepteerd - op basis van de lasten inclusief toevoegingen aan de reserves;
•
De rapportagegrens – de grens voor het melden van afwijkingen door het
College - voor de rechtmatigheidsverantwoording;
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•
•

De manier waarop wordt om gegaan met begrotingsonrechtmatigheden.
Hieruit moet blijken hoe afwijkingen geïnterpreteerd worden in het kader van
het uitoefenen van het budgetrecht door de Raad;
De afspraken tussen de Raad en het College over verschuivingen van uitgaven
tussen jaarschijven in een investeringsbudget;
De kaders indien specifieke budgetten bij onderuitputting op jaareinde in
bestemmingsreserves opgenomen worden.

Uitvoering Verbijzonderde Interne Controle 2021
In 2021 is een impuls gegeven aan een goede opzet voor de verbijzonderde
interne controle. De capaciteit is uitgebreid en het systeem is opgezet.
Diverse processen zijn onderworpen aan de verbijzonderde interne controle.
Wij hebben het College geadviseerd de tijdigheid van de uitvoering in 2022 te
bewaken en voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole een recapitulatie van de
uitkomsten van de verbijzonderde interne controle op te stellen en deze te
bespreken.

Wij hebben als onderdeel van onze controle de SiSa bijlagen gecontroleerd. De controle is
uitgevoerd zoals is opgenomen in de Nota Verwachtingen Accountantscontrole SiSa 2021
d.d. 31 januari 2022.

6. SiSa

In de onderstaande (voorgeschreven) tabel rapporteren we onze bevindingen.
Nr.
A7

Specifieke uitkering of overig

Fout of onzekerheid

Regeling specifieke uitkering tijdelijk ondersteuning toezicht en handhaving

Financiële
Toelichting
omvang in euro's fout/onzekerheid

Geen

n.v.t.

n.v.t

A10

Regeling financiële impuls huisvesting grote gezinnen Vergunninghouders

Geen

n.v.t.

n.v.t.

A12B

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Geen

n.v.t.

n.v.t

B2

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden
toeslagenproblematiek

Geen

n.v.t.

n.v.t

C1

Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik

Geen

n.v.t.

n.v.t

C32

Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen

Geen

n.v.t.

n.v.t

Deze tabellen dient u samen met de overige verplicht voorgeschreven
verantwoordingsdocumenten voor 15 juli 2022 bij het CBS aan te leveren.
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Strekking controleverklaring rechtmatigheid

Goedkeurend

Strekking controleverklaring getrouwheid

Goedkeurend

Wij hebben als onderdeel van onze controle de SiSa bijlagen gecontroleerd. De controle is
uitgevoerd zoals is opgenomen in de Nota Verwachtingen Accountantscontrole SiSa 2021
d.d. 31 januari 2022.

6. SiSa

In de onderstaande (voorgeschreven) tabel rapporteren we onze bevindingen.
Nr.

Specifieke uitkering of overig

Fout of onzekerheid

Financiële
Toelichting
omvang in euro's fout/onzekerheid

C43

Regeling reductie energiegebruik woningen

Geen

n.v.t.

n.v.t

C62

Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding
van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire

Geen

n.v.t.

n.v.t

D8

Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)

Geen

n.v.t.

n.v.t

D14

Regeling specifieke uitkering inhalen Covid-19 gerelateerde
onderwijsvertragingen

Geen

n.v.t.

n.v.t

Geen

n.v.t.

n.v.t.

E20

Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021
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Wij hebben als onderdeel van onze controle de SiSa bijlagen gecontroleerd. De controle is
uitgevoerd zoals is opgenomen in de Nota Verwachtingen Accountantscontrole SiSa 2021
d.d. 31 januari 2022.

6. SiSa

In de onderstaande (voorgeschreven) tabel rapporteren we onze bevindingen.
Nr.

Specifieke uitkering of overig

Fout of onzekerheid

Financiële
Toelichting
omvang in euro's fout/onzekerheid

F9

Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie

Geen

n.v.t.

n.v.t.

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021

Geen

n.v.t.

n.v.t.

G2

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden
gebundelde uitkering Participatiewet in jaar T_gemeentedeel 2021

Geen

n.v.t.

n.v.t.

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud
beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021

Geen

n.v.t.

n.v.t.

G3

BBZ vóór 2020 - Gederfde baten die voorvloeien uit kwijtschelden schulden
levensonderhoud BBZ in jaar T (exclusief BOB) gemeentedeel 2021

Geen

n.v.t.

n.v.t.

G3

BBZ vóór 2020 - Gederfde baten die voorvloeien uit kwijtschelden van
achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in jaar T (exclusief
BOB)_gemeentedeel 2021

Geen

n.v.t.

n.v.t.
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Wij hebben als onderdeel van onze controle de SiSa bijlagen gecontroleerd. De controle is
uitgevoerd zoals is opgenomen in de Nota Verwachtingen Accountantscontrole SiSa 2021
d.d. 31 januari 2022.

6. SiSa

In de onderstaande (voorgeschreven) tabel rapporteren we onze bevindingen.
Nr.

Specifieke uitkering of overig

Fout of onzekerheid

Financiële
Toelichting
omvang in euro's fout/onzekerheid

G3

BBZ vóór 2020 - Gederfde baten die voorvloeien uit kwijtschelden schulden
levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in
jaar T_gemeentedeel 2021

Geen

n.v.t.

n.v.t.

G3

BBZ vanaf 2020 - Gederfde baten die voorvloeien uit kwijtschelden van
achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in jaar T_gemeentedeel
2021

Geen

n.v.t.

n.v.t.

G4

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel
2021

Geen

n.v.t.

n.v.t.

G4

Tozo 1_fundamentele rechtmatigheidseisen

Geen

n.v.t.

n.v.t.

G4

Tozo 1_belangrijke rechtmatigheidseisen

Geen

n.v.t.

n.v.t.

G4

Tozo 2

Geen

n.v.t.

n.v.t.

G4

Tozo 3

Geen

n.v.t.

n.v.t.

27

Wij hebben als onderdeel van onze controle de SiSa bijlagen gecontroleerd. De controle is
uitgevoerd zoals is opgenomen in de Nota Verwachtingen Accountantscontrole SiSa 2021
d.d. 31 januari 2022.

6. SiSa

In de onderstaande (voorgeschreven) tabel rapporteren we onze bevindingen.
Nr.

Specifieke uitkering of overig

Fout of onzekerheid

Financiële
Toelichting
omvang in euro's fout/onzekerheid

G4

Tozo 4

Geen

n.v.t.

n.v.t.

G4

Tozo 5

Geen

n.v.t.

n.v.t.

G4

Kwijtschelding schulden Tozo in het kader van de hersteloperatie
kinderopvangtoeslagaffaire - gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden
schulden levensonderhoud in jaar T

Geen

n.v.t.

n.v.t.

G4

Kwijtschelding schulden Tozo in het kader van de hersteloperatie
kinderopvangtoeslagaffaire - gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden
van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekking in jaar T

Geen

n.v.t.

n.v.t.

G12

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden
Bijzondere bijstand in jaar T

Geen

n.v.t.

n.v.t.

G12

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet
Inburgering van 13 september 2012 in jaar T

Geen

n.v.t.

n.v.t.
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Wij hebben als onderdeel van onze controle de SiSa bijlagen gecontroleerd. De controle is
uitgevoerd zoals is opgenomen in de Nota Verwachtingen Accountantscontrole SiSa 2021
d.d. 31 januari 2022.

6. SiSa

In de onderstaande (voorgeschreven) tabel rapporteren we onze bevindingen.
Nr.

Specifieke uitkering of overig

Fout of onzekerheid

Financiële
Toelichting
omvang in euro's fout/onzekerheid

G12

Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke
uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden
van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie
kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen)

Geen

n.v.t.

n.v.t.

H4

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

Geen

n.v.t.

n.v.t.

H8

Regeling Sportakkoord 2020-2022

Geen

n.v.t.

n.v.t.

H16

Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden

Geen

n.v.t.

n.v.t.

29

Wij hebben onze controle overeenkomstig de opdracht uitgevoerd en in overeenstemming
met de geldende wet- en regelgeving.

7. Onze verantwoordelijkheid

Onze opdracht

Fraude

De jaarrekening 2021 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het College.
In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening gecontroleerd.

De accountant is verplicht om alle ontdekte fraudegevallen te rapporteren aan
het College. Wij merken op, dat onze controle niet specifiek is ingericht op het
ontdekken van fraude. De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en
ontdekken van fraude berust bij het College. De accountant is niet
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de preventie van fraude. De accountant is
wel verantwoordelijk voor het betrekken van frauderisico’s in de planning en
uitvoering van zijn controleopdracht.

Onderdeel van de jaarrekening is de SiSa bijlage. Met deze bijlage legt het
College verantwoording over de besteding van Rijksbijdragen af aan het Rijk.
Wij hebben onze controle uitgevoerd op basis van onze controlestandaarden voor
de accountantscontrole. Daarnaast hebben wij het besluit accountantscontrole
decentrale overheden (het BADO), de door u vastgestelde controleverordening (ex
artikel 213 van de gemeentewet), het door u vastgestelde controleprotocol én het
door u vastgestelde normenkader als basis voor de controle gebruikt.
De door ons voor de controle gehanteerde goedkeuringstolerantie voor fouten
bedraagt € 1.375.000 (1% van de lasten) en voor onzekerheden
€ 4.126.000 (3% van de lasten). Voor SiSa en voor de Wet Normering Topinkomens
hebben wij de voorgeschreven lagere goedkeuringstoleranties gehanteerd.

Onze onafhankelijkheid
Voor de uitvoering van onze controle is het belangrijk, dat wij onafhankelijk zijn.
De voor uw organisatie in 2021 door ons verrichte diensten passen binnen de
regels van onafhankelijkheid. Onze teamleden zijn onafhankelijk van uw
organisatie. Er zijn geen andere zaken, die in strijd zijn met de
onafhankelijkheidsregels.
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Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de opdrachtbevestiging.
Er zijn tijdens de door ons uitgevoerde reguliere controlewerkzaamheden geen
materiële onjuistheden als gevolg van fraude ontdekt, noch hebben wij
aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude.

Inzicht urenbesteding
Vanuit het programma ‘In het publiek belang’ van de NBA dienen wij de bestede
uren van onze controlewerkzaamheden aan u te rapporteren. Voor uw inzicht
verstrekken wij onderstaand een opgave van de tijdsbesteding (inclusief een
schatting van nog te besteden uren voor de afronding van de
jaarrekeningcontrole).
Tekenend accountant

50

Controleteam

670

Dank u voor de samenwerking

Publicatie jaarrekening
Wij adviseren om de jaarrekening, na vaststelling door de raad, op de
website van uw gemeente, te publiceren samen met de controleverklaring
van de accountant.
Hierdoor is het voor de gebruikers duidelijk dat dit de definitieve versie van
de jaarrekening is en wat het oordeel van de accountant bij deze
jaarrekening is.

Afsluiting
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en zijn graag bereid
nadere informatie te verstrekken.
Met vriendelijke groet,
Stolwijk Kelderman
{{esl:Signer1:capture:size(200,65)}}

w.g. dhr. R.H. Gosselink-Wolbrink RA

8. Afsluiting

Toegevoegde waarde

die bijdraagt aan uw duurzame succes

Samenwerkende specialisten
Binnen Stolwijk Kennisnetwerk bundelen wij een aantal kennisgebieden
op financieel, bedrijfskundig, economisch en personeelsniveau. Vanuit
deze verschillende disciplines hebben wij een 360 graden overview, zodat
wij u beter en vollediger kunnen adviseren. Deze aanpak, waarbij
specialisten en generalisten nauw samenwerken, leidt ertoe dat wij een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het duurzame succes van uw
organisatie. Hoe wij dat doen? Dat leest u in het transparantieverslag op
onze website.

Uw succes > www.stolwijkkennisnetwerk.nl

1 1098562 Reactie op accountantsverslag 2021

Memo
onderwerp
datum
deadline
zaaknummer
van afdeling/ambtenaar
aan afdeling/college/raad

Reactie op accountantsverslag 2021
23 mei 2021
23 mei 2021
Z/22/419681
Staf

Inleiding
Stolwijk accountants heeft als onderdeel van de controle op de jaarstukken 2021 een accountantsverslag
opgesteld. Hierin worden de belangrijkste bevindingen en aandachtspunten beschreven die volgen uit de
controle van de jaarstukken 2021.
Het jaar 2021 heeft net als 2020 uiteindelijk voornamelijk in het teken gestaan van corona. Dit heeft extra
inspanning gevraagd van de organisatie, maar ondanks de aanvullende werkzaamheden of andere wijze
van werken zijn er weer verbeteringen gerealiseerd. Het proces van verbeteren is een continu proces en is
daarmee ook nog niet afgerond. Voor 2022 en volgende jaren staat het verbeteren ook weer centraal. De
constateringen en bijbehorende adviezen van de accountant nemen we hierin mee.
In deze reactie voorzien wij de bevindingen en aanbevelingen van de accountant van een toelichting en
doorkijk.
Kernpunten
Algemeen
Dit jaar is de afronding van de eerste collegeperiode na de herindeling. In de afgelopen vier jaar waar
verschillende uitdagingen voorbij zijn gekomen is het gelukt om verbeteringen in de organisatie te
realiseren en de financiële positie te verstevigen.

De rechtmatigheid op specifiek de aanbestedingen is een aandachtspunt geweest. Er zijn verbeteringen
gerealiseerd, maar nog niet alle onrechtmatigheden zijn voorkomen. De aanbevelingen van de accountant
dragen bij aan verbetering en worden daarbij dan ook betrokken.

Toelichting oordeel
Wij hebben een goedkeurende verklaring voor de getrouwheid en rechtmatigheid ontvangen.
Getrouwheid
De afname van de onzekerheden bij jeugd en WMO, zoals beschreven in het accountantsverslag, zijn
voornamelijk het gevolg van een effectieve actie om meer gecentraliseerd te sturen op aanlevering door
zorgpartijen.
Het advies over de persoonsgebonden budgetten (PGB) nemen wij mee bij de verbeteringen in het sociaal
domein. De primaire aandacht bij de verbeteringen ligt bij de zorg in natura (ZIN), mede gezien de
verhouding in omvang van de uitgaven.
Rechtmatigheid
Voor ons als lokale overheid is het op een goede wijze inkopen en aanbesteden van groot belang. Het is in
het licht van de doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit zaak om aandacht te besteden aan de
(verdere) professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk en goed grip te krijgen op het
omvangrijke en complexe proces dat alle lagen van de organisatie raakt.
In 2021 zijn verbeteringen gerealiseerd voor de aanbestedingen van inhuur. Vanaf medio 2021 werken wij
met raamcontracten om effectief, efficiënt en rechtmatig te kunnen handelen. In de overgangsperiode in
2021 zijn nog wel enkele lopende contracten als onrechtmatig aangemerkt. Door de aanpassingen moeten
onrechtmatigheden in 2022 worden voorkomen.
Een deel van het proces wordt op dit moment op regionaal niveau verzorgd door de Gemeenschappelijke
Regeling Samenwerking de Liemers. Hierin is onder andere een inkoopteam ondergebracht dat de
deelnemende 3 gemeenten voorziet van ondersteuning. Deze samenwerking zal worden ontvlecht en
deze werkzaamheden zullen terugvloeien naar de betreffende gemeenten. Hierover heeft nog geen
definitieve bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden.
Wij anticiperen op de situatie waarbij het gehele proces anders gaat worden en willen dat vooral op een
vernieuwende manier organiseren, rekening houdend met genoemde recht-, doelmatigheid en integriteit.
Dit proces is in 2022 gestart en zal op basis van de adviezen leiden tot aanpassingen. Zoals aangegeven
raakt dit proces alle lagen en onderdelen van de organisatie, waardoor de verbeteringen stapsgewijs
worden doorgevoerd.
Aandachtspunten Raad
Op verzoek van de raad heeft de accountant in 2021 speciale aandacht geschonken aan een drietal
onderwerpen: Europese aanbestedingen, WMO en jeugd en het risico van de grondexploitaties.
Wij kennen en herkennen de punten die zijn beschreven bij deze onderwerpen.
Ten aanzien van de risico’s van de grondexploitaties wijzen wij u er op dat deze in de huidige situatie
beperkt zijn. De afgelopen jaren is het risico profiel, weergegeven in het financiële kengetal, aanzienlijk
gedaald. De daling van het risico is gebaseerd op projecten die voornamelijk in afronding zijn. Met een
meer actief grondbeleid nemen de risico’s ook weer toe.
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Jaarrekening
Financiële positie
Zoals u in de jaarstukken kunt zien en zoals ook door de accountant wordt beschreven is onze financiële
positie goed. De weerstandsratio is net als voorgaand jaar “uitstekend” en de overige ratio’s ontwikkelen
zich de goede kant op. De verbeteringen in de financiële positie zijn met name het gevolg van incidentele
posten. Het structurele exploitatiesaldo blijft mede door de onduidelijkheden en onzekerheden vanuit het
Rijk onder druk staan.
Kwaliteit jaarstukken
U kunt lezen dat de jaarstukken voldoen aan de vereisten van de BBV, maar dat er nog wel een
aanbeveling is om de paragraaf verbonden partijen te verbeteren. Deze verbetering voeren wij door in de
P&C documenten. Vorig jaar heeft de accountant het advies gegeven om het balansdossier ter
voorbereiding op de jaarstukken nog te verbeteren. Samen met de accountant hebben wij dit advies in
2021 een vervolg gegeven.
Begrotingsrechtmatigheid
Mede doordat wij proberen gedurende het jaar u zo goed mogelijk inzicht te bieden in de ontwikkelingen ,
zijn er bij de jaarrekening geen onverklaarbare budgetoverschrijdingen ontstaan.
Overige bevindingen
Naast de voorgaande bevindingen schenkt de accountant nog aandacht aan een aantal andere
onderwerpen. Met name de opmerking over de onderhoudsplannen is een belangrijke constatering. In
2022 wordt het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) aan de raad voorgelegd. De
onderhoudsplannen worden geactualiseerd op basis van dit plan. In 2022 wordt daarmee invulling
gegeven aan deze punten.
De overige adviezen nemen wij over.
Interne beheersing
Het blijft onduidelijk wanneer de rechtmatigheidsverantwoording van kracht zal worden. De behandeling
in de 2de kamer is gedurende 2021 en 2022 al meerdere keren uitgesteld. In 2021 en 2022 hebben wij al wel
verbeteringen doorgevoerd in de organisatie en controlesystemen om voorbereid te zijn op de
inwerkingtreding. In 2022 zal het risicomanagement ook meer gestructureerd aandacht gaan krijgen naast
de meer ad hoc en centraal ingestoken risico analyses omtrent corona en de oorlog in Oekraïne.
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1 tekst voorzitter auditcommissie raad 6 juli.doc

De auditcommissie is op 13 juni bijeengeweest en heeft de jaarrekening 2021, inclusief het
accountantsverslag besproken. Hierbij was ook de accountant aanwezig.
De jaarrekening 2021 is fors positiever uitgevallen dan de begroting. Dit wordt met name
veroorzaakt door incidentele baten. Denk O.a. door de verwerking van de in de september en
december circulaires aangekondigde compensatie-uitkeringen voor de hogere kosten jeugdzorg en
extra uitgaven in verband met de covid pandemie.
De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid.
Op verzoek van de raad heeft de accountant in 2021 speciale aandacht geschonken aan een drietal
onderwerpen: Europese aanbestedingen, WMO en jeugd en het risico van de grondexploitaties. Met
betrekking tot de Europese aanbestedingen zijn de verbeteringen die in het voorgaande jaar zijn
ingezet verder ingevoerd en bestendigd. Hierbij is nog steeds sprake van onzekerheid maar dit
betreffen nog veelal oudere aanbestedingen waarvan de contracten nog lopen.
Met betrekking tot de specifieke vragen over de WMO en de Jeugdzorg (continuïteitsbijdrage en
excessen zorgaanbieders) zijn door de accountant geen onregelmatigheden gesignaleerd.
In 2021 heeft de gemeente geen grond aangekocht. Met betrekking tot het risico dat de gemeente
loopt met gronden in eigendom geeft de accountant aan dat deze, als deze zich voordoen,
veroorzaakt worden door ontwikkelingen buiten de invloedssfeer van het college, de raad en de
gemeente. Een risico voor de gemeente kan zijn dat door de huidige marktontwikkelingen de
opbrengsten van deze gronden minder kunnen opbrengen.

De auditcommissie is op 15 juni bijeengeweest en heeft de jaarrekening 2020, inclusief het
accountants verslag en de kadernota 2022-2025 besproken. Bij het behandelen van de jaarrekening
was ook de accountant aanwezig.
De jaarrekening 2020 is fors positiever uitgevallen dan de begroting. Uiteindelijk is 2020 afgesloten
met een positief resultaat. Ondanks dit positieve resultaat zijn de zorgen omtrent de financiën niet
voorbij. Dit omdat deze resultaten voornamelijk uit incidentele voordelen zijn behaald en de tekorten
voor de komende jaren nog niet zijn opgelost. Daar kom ik bij het behandelen van de kadernota nog
op terug. Behalve het goede resultaat is er ook te melden dat de accountant tevreden is over de
verbeteringen die zijn doorgevoerd in 2020 om de financiën van de gemeente beter onder controle
te krijgen. De aanbevelingen uit 2019 zijn goed opgevolgd en dit heeft geleid tot een goedkeurende
verklaring van de accountant zowel wat betreft de rechtmatigheid als de getrouwheid. Met name de
Europese aanbestedingen zijn in de loop van 2020 onder controle gekomen. De onzekerheid bij de
zorgaanbieders blijft, maar e.e.a. is nog onder de toegestane norm. De gemeente heeft ook adequaat
gereageerd op de Corona crisis en hiermee de financiën goed onder controle kunnen houden. Ook
nieuwe taken voor de gemeente i.v.m. corona, b.v. de Tozo is goed opgepakt. Verder heeft de
accountant gemeld dat de controles soepel zijn verlopen en dat de medewerkers van de gemeente
snel en accuraat de gegevens hebben verzorgd. Verbeterpunten zijn er ook. Naar aanleiding van
opmerkingen van de accountant wordt er al gekeken naar de subsidieverstrekking en zullen in 2022
de onderhoudsplannen herzien worden.

Bij de kadernota zien we dat de verwachtingen voor de komende jaren nog steeds negatief zijn. Toch
is het op dit moment nog te vroeg om opnieuw naar bezuinigingen te gaan kijken. De tekorten
worden voornamelijk veroorzaakt door het sociaal domein, jeugdzorg en WMO. Het kan zijn dat het
rijk hier in de toekomst anders mee omgaat en op deze manier de tekorten worden opgelost. Voor
2022 lijkt dit zeker het geval, voor de verdere toekomst is dit nog onduidelijk. De financiële afdeling
houdt dit nauwgezet in de gaten en zal de raad middels een RIB informeren als er nieuws bekend is.
Waarschijnlijk zal dit eind juli zijn. Met nieuw beleid is het college voorzichtig, dit ook i.v.m. de
verkiezingen in 2022. Er wordt nu vooral gefocust op het voltooien van het huidige coalitie
programma.

1 22-692 220614 Beantwoording TV PvdA Vragen jaarstukken kwijtschelding

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:
Naam en fractie: Berend Metz PvdA
Datum indienen: 14 juni 2022
Afdeling: Informatiebeheer/belastingen……….
Contactpersoon: Maria Soeter……….

Inleiding/Aanleiding:
De jaarstukken vermelden op pagina 114 een aantal zaken over de mogelijkheden voor het
kwijtscheldingsbeleid en de uitvoering hiervan.

Vraag/Vragen:
1. Uit de tekst blijkt dat de raad gebonden is aan wettelijk voorgeschreven regels,
vervolgens wordt gesteld dat de raad de voorwaarden bepaalt waaronder kwijtschelding
plaatsvindt. Welke ruimte heeft de raad nu precies bij het vaststellen van de voorwaarden
voor kwijtschelding?
Antwoord:
Artikel 26 Invorderingswet biedt de mogelijkheid kwijtschelding te verlenen van lokale heffingen met
inachtneming van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.
De gemeenteraad heeft beperkte ruimte om nadere regels stellen inzake de kwijtschelding met
inachtneming van voornoemde wetgeving. Regelt een gemeente niets dan geldt Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990 automatisch ook voor de lokale heffingen.
1. De gemeenteraad van Zevenaar heeft op 19 december 2018 de Regeling kwijtschelding
gemeentelijke belastingen 2019 vastgesteld. Daarbij gebruik gemaakt van de bevoegdheden die
de Gemeentewet biedt om in afwijking van de wettelijke voorschriften beperkt een strakker of
ruimer kwijtscheldingsbeleid te voeren, t.w.:
- verhoging bestaansnormen van 90% naar de maximale grens van 100% van de bijstandsnorm,

- openstellen kwijtschelding van privébelastingen voor ondernemers,
- verhoging AOW-normen,
- het meenemen van kosten kinderopvang als uitgaven.
In die regeling is ook opgenomen voor welke lokale heffingen geen of gedeeltelijk kwijtschelding
mogelijk is.

2. In de jaarstukken wordt vermeld dat de gemeente gebruik maakt van de kosten van
bestaan van 100% van de bijstandsnorm. Is deze 100% bijstandsnorm op iedereen van
toepassing?
Antwoord:
2. Ja, op alle natuurlijke personen

3. Er wordt gesteld dat kwijtschelding alleen kan worden verleend aan belastingschuldigen
met een inkomen gelijk of lager dan 100% van de bijstandsnorm. Betekend dit dat
iedereen met een inkomen boven de bijstandsnorm geen kwijtschelding krijgt?
Antwoord:
3. Nee, er wordt een betalingscapaciteit berekend ( = netto besteedbaar inkomen – netto kosten van
bestaan). Een betalingscapaciteit van meer dan 100% van de voor hem/haar geldende bijstandsnorm
staat kwijtschelding (deels) in de weg.
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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: Jaarstukken 2021
Naam en fractie: Glen Stokman, Izzet Ilhan enTjeerd Boekhorst, Lokaal Belang
Datum indienen: 14 juni 2022
Afdeling: ……….
Contactpersoon: ……….

Inleiding/Aanleiding:
De technische vragen (te behandelen in de commissie Middelen) betreffende de Jaarstukken
2021
Vraag/Vragen:
1. Pagina 6 Sportaccommodaties (taakveld 5.2). Het bedrag € 109.000 voorschotten van het
rijk en voorschotten aan sportaccommodaties. Hieruit lijkt het net of er aan
sportaccommodaties niets uitgekeerd is, maar uitsluitend voorschotten door de gemeente
ontvangen zijn. Is dit correct? Zijn er geen bedragen aan sportaccommodaties
uitgegeven?
- Van het rijk is totaal aan (voorschot)bedragen € 465.000 coronacompensatie ontvangen.
Hiervan is in 2021 aan compensatie een bedrag uitgekeerd van € 356.000 aan
derden/verenigingen.
2. Pagina 7 TONK. De TONK-gelden leveren een voordeel op van € 475.000. Is het mogelijk
aan te geven waarom er zo weinig van de TONK-regeling gebruik is gemaakt?

-

De regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is bedoeld voor
huishoudens die door de Coronacrisis te maken hebben met een forse inkomensdaling en
daardoor noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen betalen uit hun inkomen.
Een eenduidig antwoord waarom in het jaar 2021 zo weinig gebruik is gemaakt van de
TONK-regeling is niet zo maar aan te geven.
Een mogelijke verklaring hiervan zou kunnen zijn dat de doelgroep de nodige
schroom/moeite heeft om gebruik te maken van een dergelijke regeling, of dat men toch
niet goed de weg weet te vinden in de veelheid van regelingen. Dit ondanks het feit dat er
gekozen is voor eenvoudige beleidsregels en er meerdere malen uitgebreid
gecommuniceerd is over deze nieuwe en tijdelijke regeling.
Het landelijk beeld laat overigens ook zien dat er erg weinig gebruik is gemaakt van de
TONK-regeling. Op de een of andere manier is deze regeling - in tegenstelling tot de
bijvoorbeeld de Tozo (Tijdelijke overbruggingsuitkering zelfstandig ondernemer) - niet
echt “aangeslagen” bij de inwoners.

3. Pagina 23 0.5 Treasury – dividend Ataro. Volgens de regelgeving wordt de
dividenduitkering in de administratie van de gemeente opgenomen in het jaar dat de
jaarstukken worden vastgesteld c.q. de aandeelhouders een besluit hebben genomen
over de dividenduitkering. Aangegeven is een nadeel van € 220.000. Dit op basis van de
jaarstukken 2021 van Ataro. Is er geen dividend over de jaarstukken 2020 in 2021
uitgekeerd?
- Over boekjaar 2020 is er door Ataro B.V. geen dividend uitgekeerd aan aandeelhouders.
4. Pagina 129 Netto schuldquote. Ten opzichte van de begroting 2021 is het werkelijke
percentage van de netto schuldquote 15% lager. Dit als gevolg van investeringen waar
leningen voor zouden worden aangetrokken, is uitgebleven. Welke investeringen zijn
uitgebleven? En worden deze investeringen in 2022 aangegaan?
- De doorschuiving van investeringen van 2021 naar 2022 en verder bevat een vrij groot
aantal verschillende investeringen. Dit zijn vaak ook delen van investeringen (wel gestart
in 2021, maar een deel van de begrote investering schuift door naar 2022 en verder). Een
aantal voorbeelden van (deels) uitgestelde investeringen in 2021 zijn de verbouwing van
de Carrousel/Maatjes en de uitvoering van de aanleg van het 2e viaduct op 7Poort.
Voor een uitgebreider overzicht verwijzen wij naar de bijlagen bij de jaarstukken (vanaf
pagina 262). Hier is een investeringsoverzicht opgenomen waarin alle lopende
investeringen vermeld zijn met de beschikbaar gestelde investeringsbudgetten. Ook is
hier de status van de investeringen vermeld.
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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: Jaarstukken 2021
Naam en fractie: Frano Hesseling, PvdA
Datum indienen: 14-06-2022
Afdeling: MO
Contactpersoon: Julia Koeman (vroegsignalering) Martin van Plateringen (armoedebeleid) Hans
Kraaijenhorg (Buurtgezinnen)

Inleiding/Aanleiding:
Technische vragen over de jaarstukken 2021 (te behandelen in de commissie Samenleving)
Vraag/Vragen:
Pagina 68: Pilot buurtgezinnen.
Wij vragen ons af of er voldoende steungezinnen zijn gevonden en of dit toereikend is voor deze
pilot?
Reactie:
Buurtgezinnen heeft in 2021 meer dan voldaan aan het streefgetal om 10 vraaggezinnen te
koppelen. Zowel in het derde kwartaal als het vierde kwartaal in 2021 zijn in totaal 6 koppelingen
gerealiseerd. Over geheel 2021 waren er 22 aanmeldingen als steungezin en waren er 15
aanmeldingen van een vraaggezin naar een steungezin. We kunnen concluderen dat
Buurtgezinnen heeft voldaan aan de vraag van de gemeente om in 2021 10 vraaggezinnen te
koppelen.
In de pilot heeft de gemeente aan Buurtgezinnen gevraagd om, gezien de (te verwachten)
toenemende vraag naar de inzet van steungezinnen, in 2022 10-15 vraaggezinnen te koppelen.

Over welk tijdvak loopt deze pilot?
De pilot met Buurtgezinnen loopt van 1 maart 2021 tot en met 27 februari 2023.
Merken we dat deze pilot zijn vruchten afwerpt, zodat de jeugd er baat bij heeft?
Reactie:
Er heeft in het eerste kwartaal een evaluatie plaatsgevonden met Buurtgezinnen. We zien in
toenemende mate dat er behoefte is aan de inzet van Buurtgezinnen. Jeugdigen en hun ouders
hebben baat bij Buurtgezinnen omdat de ondersteuning laagdrempelig, passend en beschikbaar
is. De inzet van Buurtgezinnen voorkomt de inzet van zwaardere vormen van Jeugdhulp. In het
derde kwartaal zal er opnieuw een evaluatie plaatsvinden waarbij meer inzicht gegeven kan
worden in de inhoudelijke effecten van de inzet van Buurtgezinnen op jeugdigen en hun ouders.
Weten we of er in andere gemeenten ook mee geëxperimenteerd wordt en wat daar de
ervaringen zijn?
Reactie:
In 88 andere gemeenten in Nederland wordt Buurtgezinnen, al dan niet in pilot/proeftuin, ingezet
als ondersteuning. De ervaringen met Buurtgezinnen zijn goed te noemen.

Pagina 78: Sneller signaleren van schulden.
Er wordt een hogere instroom verwacht door de energiecrisis en door de verwachte
faillissementsgolf.
Hebben we een inschatting hoeveel groter de instroom gaat worden?
Reactie:
Nee, die is er niet. Wel kan in zijn algemeenheid opgemerkt worden dat de branchevereniging
voor schuldhulpverlening, beschermingsbewind en sociaal bankieren, het NVVK, hiernaar
onderzoek heeft laten doen. Door de coronapandemie en economische en politieke
ontwikkelingen kan de hulpvraag vanuit deze groep met maximaal twintig procent toenemen.
Zie: https://www.gemeente.nu/sociaal/schuldhulp/coronapandemie-en-energieprijzen-leiden-totgrotere-hulpvraag-bij-financiele-problemen/
Hierbij zijn de gevolgen van de inflatie nog niet meegenomen. Het CPB heeft onderzocht wat de
gevolgen zijn van de inflatie. In totaal gaat het dan om bijna 1,2 miljoen huishoudens die in de
financiële problemen komen; 15% van alle huishoudens.
Zie: https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Publicatie-Stresstest-kosten-vanlevensonderhoud.pdf
Gelet op bovenstaande kan vooralsnog uit gegaan worden van een stijging van 20% met de
opmerking dat als het onderzoek van SOE is afgerond we tot bijstelling overgaan.
Is er voldoende capaciteit om deze verwachte toename op te vangen?
Reactie:
Momenteel niet, wel zijn we ambtelijk aan het kijken of we de formatie kunnen ophogen om de
toename te kunnen opvangen
Zo niet, is er dan een alternatief, om ervoor te zorgen dat de wachtlijsten niet gaan oplopen?
Reactie:
Zie boven
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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:
Naam en fractie: Berend Metz, PvdA
Datum indienen: 24 juni 2022
Afdeling: ……….
Contactpersoon: Maria Soeter
Inleiding/Aanleiding:
Naar aanleiding van de commissie middelen van donderdag 23 juni stuur ik hierbij mijn opmerkingen
over de onjuiste tekst in de jaarstukken (zie bijlage).
Antwoord:
De tekst gaat in op hoofdlijnen op het onderwerp kwijtschelding. Hierbij wordt uitsluitend de
belangrijkste keuzemogelijkheid benoemd en toegelicht en zoveel mogelijk vaktaal vermeden. Wij
vinden het aggregatieniveau van de jaarrekening niet geschikt om overige nadere regelgeving specifiek
te benoemen. De suggestie om in de jaarrekening te verwijzen naar de regeling kwijtschelding en
kengetallen toe te voegen wordt door ons ter harte genomen. Dit zal in de planning- & controlecyclus
worden opgenomen.
De vragen van commissielid Metz zijn telefonisch met hem besproken. Hij is akkoord met de gegeven
antwoorden en de uitleg.

Vraag/Vragen:

Verder mis ik cijfers over:
- Het aantal kwijtscheldingsverzoeken en hoeveel er (automatisch) toegekend / afgewezen zijn.
Het algemene tekstje over kwijtschelding voegt weinig toe als er verder geen concrete cijfers
worden verstrekt.
- Hoeveel vorderingen oninbaar geleden zijn en op welke gronden.
- Hoeveel vorderingen overgedragen zijn aan de deurwaarder.
Antwoord:
Aantal kwijtscheldingsverzoeken:
Geautomatiseerd toegekend: 503
Aantal handmatige verzoeken: 660
- waarvan 330 geheel of gedeeltelijk toegekend
- waarvan 307 afgewezen
- waarvan 23 ingetrokken
Aantal vorderingen oninbaar en op welke gronden
In 2021 zijn 380 vorderingen (aanslagbiljetten) over heffingsjaren tot en met 2021 oninbaar geleden.
De gronden waarop een vordering oninbaar kan worden geleden zijn:
- Op voorstel van de deurwaarder, geen verhaalsmogelijkheden
- Overleden, erfgenamen niet traceerbaar
- Oninbaar schuldhulpverlening
- Oninbaar failliet
- Oninbaar Vertrokken onbekend waarheen.
aantal vorderingen overgedragen aan deurwaarder in 2021: 737
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Vragen vanuit de raad aan het college:
A. Schriftelijke vragen ex artikel 36 RvO
B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raad
C. Technische vragen (s.v.p. datum commissie- en/of raadsvergadering vermelden)

Categorie

:

A

Onderwerp :

Begrotingsrechtmatigheid

Naam en fractie :

Huub Meijer Sociaal Zevenaar

Inleiding/Aanleiding:
In het accountantsverslag wordt op pagina 17 onder de kop begrotingscriterium, 2e alinea
gesproken over “een aantal administratieve verschuivingen van lasten en baten tussen de
programma’s”.
Op pagina 219 van de jaarstukken 2021 worden deze verschuivingen nogmaals genoemd o.a
onder kopje 2 “Budgetoverschrijdingen die passen binnen bestaand beleid, maar waarbij
ondubbelzinnig is vastgesteld dat die ten onrechte en niet tijdig zijn geautoriseerd”, “men heeft
geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals
afgesproken met de raad”.
Vraag/Vragen:
Algemeen:
Vanaf pagina 219 in de jaarstukken 2021 van onze gemeente is een toelichting gegeven op de
begrotingsrechtmatigheid. We beginnen de toelichting met een algemene beschrijving van de
begrotingsrechtmatigheid en de 7 verschillende categorieën van mogelijke oorzaken van
begrotingsafwijkingen (verschil tussen de lasten zoals begroot en de werkelijke lasten in de
realisatie). Op pagina 221 is een beschrijving gegeven van de in onze gemeente geconstateerde
begrotingsafwijkingen. Per geconstateerde afwijking wordt hier aangegeven onder welke
categorie van pagina 219 de geconstateerde afwijking valt en of deze hiermee rechtmatig is of
onrechtmatig. In onze gemeente betreffen het over 2021 2 afwijkingen welke vallen onder
categorie 3 en 4, welke beiden als rechtmatig worden aangemerkt.
Gedurende het dienstjaar kunnen er ook administratieve begrotingswijzigingen plaatsvinden.
Deze hoeven niet te worden geautoriseerd door de raad indien deze begrotingswijzigingen
binnen één en hetzelfde programma blijven en geen effect hebben op het resultaat.
Op pagina 220 beschrijven we dat er over dienstjaar 2021 administratieve wijzigingen
(verschuivingen) hebben plaatsgevonden welke geen effect op het resultaat hebben, maar wel
over de programma’s heen zijn gegaan. Dit zijn wijzigingen die voortkomen uit eerder genomen
raadsbesluiten, maar waar geen specifiek raadsbesluit in 2021 voor is geweest.

1.

Waarom is de raad niet geïnformeerd over deze verschuivingen?
De administratieve verschuivingen zijn pas in de loop van 2022 geboekt. Raadsbesluiten
over dienstjaar 2021 kunnen tot en met 31-12-2021 worden genomen. Omdat deze
betreffende verschuivingen geen invloed hebben op het resultaat, is er voor gekozen om
deze wijzigingen in de jaarrekening toe te lichten en middels het vaststellen van de
jaarrekening alsnog door de raad te laten autoriseren. Overigens zijn deze verschuivingen
voortgekomen uit eerder genomen raadsbesluiten. (zie ook toelichting onder de tabel op
pagina 220 uit de jaarstukken 2021)

2.

Is er reden waarom er geen goedkeuring aan de raad is gevraagd?
Zie antwoord vraag 1.

3.

Waardoor was het noodzakelijk om de budgetoverschrijdingen die niet binnen het bestaande
beleid pasten en hiervoor niet een begrotingsaanpassing is gevraagd, te laten plaatsvinden?
Dit is niet het geval. De geconstateerde afwijkingen hebben een categorie 3 en 4 oorzaak.
We hebben geen afwijking geconstateerd met oorzaak categorie 2.

4.

Op welk gebied hebben deze verschuivingen plaatsgevonden?
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u graag naar pagina 220 uit de jaarstukken.
Hier staan de bedragen van de verschuivingen vermeld in de tabel. Onder de tabel staat een
toelichting gegeven van waar deze verschuivingen betrekking op hebben.

5.

Om welke bedragen ging het hier? (graag duidelijke uitwerking)
Zie antwoord vraag 4. In de tabel op pagina 220 is te zien om welke bedragen per
programma het gaat.

6.

Wat zijn de consequenties van deze verschuivingen op het resultaat van de jaarstukken?
De verschuivingen tussen de programma’s zoals weergegeven in de tabel op pagina 220
hebben geen invloed gehad op het resultaat van de jaarstukken. Het betreft hier
‘budgetneutrale’ verschuivingen.

7.

Hoe kan de raad erop vertrouwen dat in de toekomst de raad tijdig wordt geïnformeerd
danwel meegenomen?
De accountant controleert of er raadsbesluiten zijn voor (programma overschrijdende)
begrotingswijzigingen. Zo kan de raad erop vertrouwen dat de begrotingswijzigingen aan de
BBV-regelgeving voldoet en dat hij dus altijd geïnformeerd wordt.
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Z/22/421769
INT/22/1097854
De heer N. van Dellen
Grondexploitatie/financiën
Wouter Berk
0316 – 595 434
w.berk@zevenaar.nl

1. Samenvatting
De uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021 geeft inzicht in de te verwachten resultaten van de
grondexploitaties in de gemeente Zevenaar. Op dit moment kent Zevenaar 3 grondexploitaties, waarvan
Zevenaar Oost de omvangrijkste is. Door vaststelling van voorliggende rapportage wordt de herziening
van de grondexploitaties geformaliseerd.
Met betrekking tot de gemeentelijke grondexploitaties benoemen we op hoofdlijnen de volgende
bijzonderheden:
1. De ontwikkeling van Groot Holthuizen in 2021 stond voor een groot deel in het teken van de
verdere uitwerking van de deelgrondgrondexploitatie De Holtkamp en het (verder) woonrijp
maken van de inmiddels bebouwde gebieden. De ontwikkeling van Groot Holthuizen verloopt nog
steeds voorspoedig. Nadat in 2020 135 kavels waren geleverd, betrof het in 2021 een uitgifte van
31 kavels. Per 1-1-2022 kunnen er nog 134 woningen in Groot Holthuizen worden gerealiseerd. De
uitvraag hiervoor heeft in 2021 plaatsgevonden en is gegund. Voorbereidingen voor het in
procedure brengen van het bestemmingsplan en de civieltechnische voorbereiding voor het
bouwrijp maken van De Holtkamp zijn in gang gezet.
2. Met betrekking tot de ontwikkeling van de Middag Oost is de bouw van 17 woningen (waarvan de
grond in 2020 is geleverd) van ontwikkelaar Zegers van fase 2 gereed. Daarnaast zijn er in 2021
ook 2 vrije kavels geleverd. Op dit moment zijn er nog 2 vrije kavels beschikbaar. In het najaar van
2021 heeft een uitvraag plaatsgevonden voor de ontwikkeling van de 3e fase van de Middag Oost.
Medio december 2021 heeft dit geleid tot de gunning aan een ontwikkelaar. Deze gaat een
programma van 44 woningen realiseren waarvan de helft in het betaalbare koopsegment en
sociale huur is. De andere helft betreft een programma in het duurdere segment.
3. In 2021 is een 3-tal kavels uitgegeven in Zevenaar Oost aan bedrijven met een totale grootte van
0,91 hectare. In vergelijk met de bijgestelde planning in de genoemde RIB (2,02 hectare) zijn de
werkelijke leveringen met 1,12 hectare achtergebleven. Er was immers ook rekening gehouden
met de uitgifte voor het toekomstige aanbiedstation. De levering daarvan is in 2021 echter niet tot
stand gekomen. De koopovereenkomst hiervoor is op 12 januari 2022 ondertekend en de levering
zal naar verwachting in het 2e kwartaal 2022 plaatsvinden.
In voorliggende Uitvoeringsrapportage informeren wij u over de integrale herziening van de gemeentelijke
grondexploitaties, waarbij we opmerken dat deze ook zijn verwerkt in de jaarstukken 2021.
Naast het resultaat van de grondexploitaties maken we ook een inschatting van de mogelijke risico’s.
Bij de bepaling van het weerstandsvermogen van de gemeente houden we hier rekening mee.

In hoofdlijnen kent de herziening van de grondexploitaties de volgende uitkomsten1:
Uitvoeringsrapportage
2020/2e VGR 2021
Verwacht resultaat
(Netto Contante
waarde)
Verwacht risico

Uitvoeringsrapportage
2021

Verschil

Effect op

-/-24,8

-/-23,0

Verbetering 1,7

Verliesvoorziening en
saldo jaarstukken 2021

1,1

1,2

Verslechtering
0,1

Claim op
weerstandvermogen
jaarstukken 2021

Resultaten verbeteren:
In de voorliggende uitvoeringsrapportage wordt duidelijk dat het resultaat verbetert met afgerond
€ 1,7 miljoen tot een totaal van € 23,0 miljoen negatief. Resultaten kunnen afwijken wegens afronding.
Deze verbetering van het resultaat verklaren we op hoofdlijnen als volgt:
Voordelen:
1. Op basis van de uitvraag bij ontwikkelaars van De Holtkamp en de herverdeling van vrije kavels
konden hogere grondopbrengsten worden ingeboekt.
2. De bijstelling van de grondopbrengsten in de grondexploitatie op basis van de Grondprijsbrief
2022 is positief. Echter is de verwachting dat dit in 2023 bijgesteld dient te worden, gezien de
huidige bouwkostenstijgingen.
3. Rentevoordelen door een lagere rekenrente.
Nadelen:
1. Een prijspeilcorrectie van 1-1-2021 naar 1-1-2022 wegens kostenstijgingen in de markt.
2. Budget voor VTU (Voorbereiding, Toezicht en Uitvoering)- en plankosten moest verhoogd
worden.
Risico’s minimaal verslechterd
We zien een minimale verslechtering van het risicoprofiel. De afwijking bedraagt afgerond € 70 duizend
met een totaal risicoprofiel van € 1,2 miljoen.
1. Kostenstijging van materialen. De prijsstijgingen van materiaal is in 2021 bijna net zo hoog als in
de totale periode 2015-2020. Hoe het prijsverloop verder zal gaan is onzeker en is ook afhankelijk
van de brandstofprijzen. Voor het maken van staal, aluminium, et cetera is veel energie nodig en
de energieprijs bepaalt dus mede de prijs van het materiaal. Holtkamp is al grotendeels ingekocht
want zit in de aanneemsom. Aannemer kan extreme prijsstijgingen doorleggen aan
opdrachtgever.
2. Het Didam arrest kan ervoor zorgen dat we opnieuw de markt op moeten. Dit is de stand per 1-12022.
3. Gevolgen Corona impactanalyse zijn volledig verdwenen uit de risico’s.
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Cijfers in € miljoen o.b.v. Netto Contante Waarde per 01-01-2021
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Wat betekent dit voor de reservepositie en het weerstandsvermogen van Zevenaar?
Bovenstaande getallen kunnen we niet zomaar bij elkaar optellen of aftrekken.
• Voor dit verbeterde resultaat van de grondexploitaties Zevenaar Oost en Middag Oost &
Zwanenwaay valt een gedeelte van de zogenaamde verliesvoorziening vrij. Voor beide
grondexploitaties samen gaat het om een bedrag van afgerond 1,7 miljoen. Deze bestaat uit de
eerder genoemde verbetering van het resultaat van € 1,7 miljoen.
Voor het risicoprofiel wordt een claim gelegd op het weerstandsvermogen. Dit nemen we integraal op in
de jaarstukken 2021.
2. Raadsvoorstel
We stellen u voor om:
1. De Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021 vast te stellen.
3. Waarom naar de raad
In de Nota Grondbeleid van de Gemeente Zevenaar is bepaald, dat de vaststelling van grondexploitaties is
voorbehouden aan de raad. Dit geldt ook voor de jaarlijkse herziening daarvan.
De herzieningen zijn uitgewerkt in de Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021 welke vertrouwelijk
ter inzage is gelegd.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
Beoogd wordt om inzicht te verschaffen in de diverse grondexploitaties van de gemeente Zevenaar. In de
rapportage brengen wij de - vaak- complexe materie op het gebied van grondexploitaties op een leesbare
manier voor het voetlicht. Het boekwerk is opgebouwd in een onderdeel hoofdlijnen (deel 1) en een
onderdeel details en bijlagen (deel 2). Als bijlage bij dit raadsvoorstel voegen wij een uittreksel bij van de
uitvoeringsrapportage (bevattende Hoofdstuk 1 t/m 3). De reden van dit uittreksel is, dat de
uitvoeringsrapportage een vertrouwelijk document is. Door middel van dit openbare uittreksel kunt u toch
op eenvoudige wijze kennis nemen van de belangrijkste informatie.
De uitvoeringsrapportage heeft een vertrouwelijk karakter, omdat het bedrijfsgevoelige informatie bevat
die bij openbaarheid de onderhandelingspositie van de gemeente kan schaden. De eventuele
vertrouwelijkheden in dit uittreksel zijn onleesbaar gemaakt. Indien u van deze vertrouwelijkheden toch
kennis wilt nemen dan kunt u daarvoor de volledige vertrouwelijke rapportage inzien door daarvoor een
afspraak te maken met de griffie.
5. Argumenten en alternatieven
Argumenten
1.1 De uitvoeringsrapportage grondexploitaties geeft inzicht in de actuele ontwikkelingen van de
grondexploitaties
Analoog aan het proces van de jaarstukken 2021 brengen wij de raad op de hoogte van de
voortgang, de financiën en het risicoprofiel van de grondexploitaties. De uitkomsten hiervan
verwerken wij in de jaarstukken 2021.
1.2 Het totaalresultaat van de gemeentelijke grondexploitaties laat een verbetering zien
Om tot een realistische berekening van het financiële resultaat te komen, stonden wij opnieuw stil
bij de te hanteren uitgangspunten. Op 25 maart 2022 stelden wij de uitgangspunten voor de
herziening van de grondexploitaties vast. Hierin hebben we onder meer de rente, parameters voor
inflatie en fasering bepaald.
zaaknummer Z/22/421769
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De integrale doorrekening van de grondexploitaties heeft de volgende financiële gevolgen voor de
jaarstukken 2021 (op basis van Netto Contante Waarde per 01-01-2022):
Zevenaar Oost Bedrijven
Zevenaar Oost Wonen
Middag Oost & Zwanenwaay
Mercurion

€ 12,4 mln. positief
€ 31,5 mln. negatief
€ 4,3 mln. negatief
€ 0,2 mln. positief

verslechtering € 0,3 mln.
verbetering € 1,7 mln.
verbetering € 0,3 mln.
Ongewijzigd

Per saldo is sprake van een verbetering van € 1,7 mln. NCW per 01-01-2022
Alternatieven
N.v.t
6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
N.v.t.
7. Klimaat en duurzaamheid
N.v.t.
8. Communicatie
Na besluitvorming in het college over dit onderwerp is een toelichting gegeven tijdens het reguliere
persgesprek.
9. Kosten, baten en dekking
Op basis van de voorliggende Uitvoeringsrapportage grondexploitaties valt de bestaande
verliesvoorziening met een bedrag van € 1,7 miljoen vrij. Het financiële effect hiervan verwerken we in de
jaarstukken 2021.

Effecten op jaarrekeningresultaat/verliesvoorziening 2021
(bedragen x € 1.000,--)

Grondexploitatie

Vrijval
verliesvoorzening
Begrote mutaties
primitieve
doorbelasting
begroting 2021- salarissen en
2024
rente

Werkelijke
vrijval
verliesvoorziening

Effect
jaarrekeningresultaat 2020

Zevenaar-Oost Wonen (progr. 8)

-

1.745

1.745

Zevenaar-Oost Bedrijven (progr. 3)

-

-345

-345

Middag-Oost & Zwanenwaay (progr. 8)

-

338

338

Totaal

-

1.738

1.738

-

De benodigde risicoreservering voor de gemeentelijke grex-projecten bedraagt € 1,2 miljoen. Hiervoor
leggen we een claim op de beschikbare weerstandscapaciteit. Ten opzichte van de genoemde claim in de
Meerjarenbegroting 2022-2025 is deze € 70 duizend hoger, hetgeen een minimaal ongunstig effect heeft
op het weerstandsvermogen. Het eerstgenoemde bedrag maakt onderdeel uit van de totale
gemeentelijke risicoanalyse in de jaarstukken 2021.
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10. Bijlagen
De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:
Volgorde
1.

Documentnummer
1097771

Naam
Uittreksel Uitvoeringsrapportage grondexploitatie 2021

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

Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021
Z/22/421769
INT/22/1097854

De raad van de gemeente Zevenaar;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:
besluit:
1. De Uitvoeringsrapportage grondexploitatie 2021 vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 6 juli 2022
De griffier
I.M. van Dijk

zaaknummer Z/22/421769

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk
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1 1097771 Bijlage 1 Uittreksel Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021
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Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021
1. Inleiding
Voor u ligt de Uitvoeringsrapportage Grondexploitaties van de gemeente Zevenaar over het jaar
2021.
In deze rapportage worden de grondexploitaties getoetst op hun financieel-economische
haalbaarheid en er wordt op hoofdlijnen ingegaan op de voortgang van de desbetreffende
projecten.
Het document bestaat uit 2 delen, te weten:
Deel I, Hoofdlijnen betreffende hoofdstuk 2 en 3
Deel II, Details en bijlagen, betreffende hoofdstuk 4 t/m 9
1.1 Definities en uitleg Netto Contante Waarde
Bouwkostenindex: de index van bouwkosten van een opstal, rentekosten, ontwikkelingskosten
(winst en risico van de aannemer), overdrachtskosten en dergelijke.
BIE: bouwgrond in exploitatie; de formele term in het kader van het BBV als het gaat om
grondexploitaties waaraan een raadsbesluit ten grondslag ligt.
BBV: Besluit Begroting en Verantwoording; de regelgeving omtrent de jaarlijkse begrotings- en
verantwoordingsstukken die gelden voor gemeenten en provincies.
GWW Index: de index voor de Grond- Weg- en Waterbouw. In deze sector wordt de GWW index
overwegend toegepast waarbij de prijsontwikkelingen m.b.t. loon, materiaal en materieel worden
gevolgd.
Discontovoet: de rekenfactor die ervoor zorgt dat reeksen met jaarlijkse kosten met diverse
looptijden met elkaar vergelijkbaar kunnen worden gemaakt.
Eindwaarde: het resultaat van een (deel)grondexploitatie aan het einde van de looptijd. In deze
eindwaarde zijn effecten van kosten- en opbrengststijging en rente gedurende deze looptijd
verwerkt. Om grondexploitaties met verschillende looptijden met elkaar te kunnen vergelijken dient
de Netto Contante Waarde te worden berekend. Zie hierna.
GREX: voluit grondexploitatie. Een grondexploitatie is een begroting die wordt opgesteld om
grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan (zoals een nieuw
bestemmingsplan) in beeld te brengen. Aan de kostenkant staan de aankoop van grond, het
bouwrijp maken ervan, het inrichten van de openbare ruimte en VTU- en plankosten (voor uitleg
VTU: zie hierna). Aan de opbrengstenkant staan grondverkopen en eventuele andere bijdragen
welke verband houden met de desbetreffende grex. In BBV-terminologie is het gewenst om van een
BIE te spreken.
Netto Contante Waarde: om resultaten met elkaar te kunnen vergelijken en bij elkaar te kunnen
optellen worden de nominale kosten en opbrengsten gedurende de grondexploitatieperiode
vermeerderd met rente en inflatie (tot een eindwaarde) en vervolgens teruggerekend naar een
geldwaarde op eenzelfde tijdstip, de zogenaamde Netto Contante Waarde. Dit contant maken
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wordt gedaan met de zogenoemde discontovoet. Aan het eind van dit hoofdstuk lichten we de
berekening met behulp van voorbeelden toe.
Nominale waarde: de waarde, op basis van de huidige ramingen op het huidige prijspeil. Invloeden
van rente en inflatie worden hier buiten beschouwing gelaten.
Rentevoet: het percentage waarmee de grondexploitaties worden belast tot het einde van de
looptijd.
Prijspeilcorrectie: dit is de correctie van het prijsniveau van de (prijspeil)datum 01-01-2021 naar 0101-2022. De prijspeilcorrectie wordt toegepast op de nog te maken kosten op het gebied van
civieltechnische werken, VTU- en plankosten.
Aan de opbrengstkant vindt de prijspeilcorrectie voor bouwgronden plaats aan de hand van de
nieuwe grondprijzen volgens de grondprijsbrief 2021.
Kostenstijging: dit is het percentage welke wordt toegepast op de nog te maken kosten vanaf 0101-2022 op het gebied van civieltechnische werken, VTU- en plankosten. Met andere woorden: voor
toekomstige uitgaven wordt een percentage toegepast tot het moment waarop deze uitgave wordt
verwacht.
Opbrengststijging: dit is het percentage welke wordt toegepast op de nog te verwachten
opbrengsten vanaf 01-01-2022. Met andere woorden: voor toekomstige inkomsten wordt een
percentage toegepast tot het moment waarop deze inkomst wordt verwacht.
V.O.N.: Vrij Op Naam betekent dat de kosten van de koop voor rekening van de verkoper zijn. De
tegenhanger van ‘vrij op naam’ is ‘kosten koper’. In het laatste geval komen de kosten van een koop
voor rekening van de koper. Het gaat om kosten voor de belasting (omzet- of overdrachtsbelasting),
notaris- en kadasterkosten en eventuele andere bijkomende kosten. Onder de V.O.N.-prijs wordt
verstaan de verkoopprijs van een complete woning (dus een -zonder meerwerk- bewoonbare
woning).
VTU- en plankosten: dit betreffen de kosten voor Voorbereiding, Toezicht en Uitvoering enerzijds
en plankosten anderzijds. Kosten van Voorbereiding, Toezicht en Uitvoering betreffen de personele
kosten van eigen medewerkers en ingehuurd personeel ten behoeve van een desbetreffend project.
Plankosten zijn kosten van andere ondersteuning (advieskosten, kosten van communicatie e.d.)
welke bij derden wordt ingekocht.
Uitleg methode Netto Contante Waarde
Hieronder leggen we het begrip Netto Contante Waarde (NCW) in het kort uit. Het is de enige
methode om getallen goed met elkaar te kunnen vergelijken.
De grexperiodes van bijvoorbeeld Zevenaar Oost en Middag Oost & Zwanenwaay verschillen van
elkaar. De kosten en opbrengsten komen op verschillende tijdstippen tot uiting. Door gebruik te
maken van de Netto Contante Waarde berekening zijn ze toch vergelijkbaar, te weten per 1 januari
2022. De geldwaarde van een nominaal bedrag in het ene jaar heeft immers een andere waarde dan
een vergelijkbaar nominaal bedrag in het andere jaar.
In onderstaand schema verduidelijken we deze werkwijze:
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Voorbeeld zonder getallen
2022

index = 2,5%

A

2023

rente = 1,35%

B

2027
C

D (NCW)
Terugrekenen met discontovoet 2% geeft dan de Netto Contante Waarde

1-1-2022

Voorbeeld kostenraming van € 1.000,- en huidige kengetallen
index = 2,5%
rente = 1,35%
1-1-2024

1-1-2028

€ 1.000,00

€ 1.050,63

€ 1.108,52

€

984,33
Terugrekenen met discontovoet van 2% geeft dan de Netto Contante Waarde

In bovenstaand schema zijn de volgende momenten te onderkennen:
1. Moment A is de prijspeildatum; dat datum van kostenraming en start van de exploitatie
2. Moment B is het jaar/de datum van investering. In bovenstaand voorbeeld worden de kosten
jaarlijks met 2,5% geïndexeerd. In dit voorbeeld vindt de investering op 1-1-2024 plaats.
Deze wordt vanaf dat moment rentedragend tegen (in dit rekenvoorbeeld) 1,35%.
Kostenstijging is niet meer aan de orde omdat de investering reeds heeft plaatsgevonden.
3. Moment C is het eindjaar/de einddatum van de exploitatie. Vanaf die datum wordt de
kostenpost, verhoogd met rente weer teruggebracht naar het moment van nu, ofwel Netto
Contant gemaakt.
4. Dit contant maken gebeurt met behulp van de zgn. discontovoet. Sinds 2016 zijn hier in het
kader van het BBV aanvullende regels over bepaald. Dit houdt in dat de huidige
discontovoet op 2% is bepaald. Vóór 2016 was de discontovoet gelijk aan het
rentpercentage (nu 1,35%).
Financiële tabellen
Vanwege afronding op € 1.000 kunnen afrondingsverschillen ontstaan in de (sub)totalen.
1.2 Opbouw en inhoud van de Uitvoeringsrapportage Grondexploitaties 2021
In dit document geven wij u eerst een samenvatting van resultaten en risico’s. Hierbij wordt inzicht
verschaft in het hoe en waarom van de verandering van het resultaat en de bepaling van de
uitgangspunten. Vervolgens rapporteren wij inhoudelijk en financieel over de voortgang van de
actieve grondexploitaties (in BBV-term: Bouwgronden in exploitatie).
In deze rapportage is rekening gehouden met de BBV-regels en de daarbij behorende
boekhoudkundige regels rond verliesvoorzieningen en het nemen van (tussentijdse) winst.
Cijfermatig is een en ander ook verwerkt in de jaarstukken 2021. De voorliggende rapportage wordt
vertrouwelijk voor de raad ter inzage gelegd omdat deze hier en daar bedrijfsgevoelige informatie
bevat welke de onderhandelingspositie van de gemeente kan schaden. Het daarbij behorende
(openbare) raadsvoorstel wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd.
1.3 Ontwikkelingen 2021 op hoofdlijnen
De gemeente heeft over het jaar 2021 geprofiteerd van gunstige marktomstandigheden.
We benoemen de volgende bijzonderheden met betrekking tot 2021, op hoofdlijnen:
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1. In 2021 zijn er in Groot Holthuizen 31 kavels uitgegeven.
2. De ontwikkeling van Groot Holthuizen in 2021 stond voor een groot deel in het teken van de
verdere uitwerking van de deelgrondgrondexploitatie De Holtkamp en het (verder) woonrijp
maken van de inmiddels bebouwde gebieden
3. Per 1-1-2022 kunnen er nog 134 woningen in Groot Holthuizen worden gerealiseerd. De
voorbereidingen voor het in procedure brengen van het bestemmingsplan en de civieltechnische
voorbereiding voor het bouwrijp maken van De Holtkamp zijn in 2020 in gang gezet.
4. Met betrekking tot de ontwikkeling van de Middag Oost is de bouw van 17 woningen (waarvan de
grond in 2020 is geleverd) van ontwikkelaar Zegers van fase 2 gereed. Daarnaast zijn er in 2021
ook 2 vrije kavels geleverd. Op dit moment zijn er nog 2 vrije kavels beschikbaar. In het najaar
van 2021 heeft een uitvraag plaatsgevonden voor de ontwikkeling van de 3e fase van de Middag
Oost. Medio december 2021 heeft dit geleid tot de gunning aan een ontwikkelaar. Deze gaat een
programma van 44 woningen realiseren waarvan de helft in het betaalbare koopsegment en (12
stuks) sociale huur is. De andere helft betreft een programma in het duurdere segment.
5. In 2021 is een 3-tal kavels uitgegeven in Zevenaar Oost bedrijven met een totale grootte van 0,91
hectare. In vergelijk met de bijgestelde planning in de genoemde RIB (2,02 hectare) zijn de
werkelijke leveringen met 1,12 hectare achtergebleven. Er was immers ook rekening gehouden
met de uitgifte voor het toekomstige aanbiedstation. De levering daarvan is in 2021 echter niet
tot stand gekomen. De koopovereenkomst hiervoor is op 12 januari 2022 ondertekend en de
levering zal naar verwachting in het 2e kwartaal 2022 plaatsvinden.
In de hoofdstukken hierna lichten we de ontwikkelingen nader toe en gaan we in op de financiële
gevolgen.
1.4 De resultaten in het kort
Hoe zat het ook alweer?
Deze uitvoeringsrapportage geeft inzicht in de te verwachten resultaten van de grondexploitaties in
de gemeente Zevenaar. Op dit moment kent Zevenaar 3 grondexploitaties, waarvan Zevenaar Oost
de omvangrijkste is.
1. Ieder jaar stelt de gemeenteraad de uitvoeringsrapportage vast. In de uitvoeringsrapportage
2020 was er sprake van een resultaat van alle grondexploitaties samen van € 30,2 miljoen
negatief.
2. De deelgrondexploitatie Regionale weg (resultaat € 2.168.000 negatief) en Spoorviaduct
(resultaat € -3.726.000 negatief) zijn in 2020 afgesloten en de resultaten zijn verwerkt in de
voorgaande jaarrekeningen. Deze grondexploitaties vindt u dus niet meer terug in de
voorliggende rapportage.
3. Het bijgestelde uitgangspunt, na verwerking van voorgaande, is een resultaat van € 24,3
miljoen Netto Contante Waarde per 01-01-2021. Dit getal vindt u terug in tabel 2.1 op pagina
12 van voorliggende rapportage.
4. Rekening houdend met bovenstaande mutaties en door de effecten van rente bedraagt het
verwachte resultaat op 1 januari 2022 € 24,8 miljoen negatief. Dit bedrag vindt u ook terug
in tabel 2.1. Met de dekking van deze verliezen is rekening gehouden in de voorgaande
jaarstukken en in de meerjarenbegroting. Vanuit dit uitgangspunt leggen wij de herziening
van de grex aan u voor.
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Naast het resultaat van de grondexploitaties maken we ook een inschatting van de mogelijke
risico’s. In de meerjarenbegroting 2022-2025 hielden we voor de grondexploitaties rekening met
een risicoprofiel van € 1,2 miljoen. Daarbij houden we bijvoorbeeld rekening met mogelijke
bijstelling van grondprijzen of stijging van kosten door een langere looptijd. Bij de bepaling van het
weerstandsvermogen van de gemeente houden we rekening met deze risico’s.
Hoe is de stand van zaken nu?
Resultaten verbeteren:
In de voorliggende uitvoeringsrapportage wordt duidelijk dat het resultaat verbetert met afgerond
€ 1,7 miljoen tot een totaal van € 23,0 miljoen negatief. Resultaten kunnen afwijken wegens
afronding.
Deze verbetering van het resultaat verklaren we op hoofdlijnen als volgt:
Voordelen:
1. Op basis van de uitvraag bij ontwikkelaars van De Holtkamp en de herverdeling van vrije
kavels konden hogere grondopbrengsten worden ingeboekt.
2. De bijstelling van de grondopbrengsten in de grondexploitatie op basis van de
Grondprijsbrief 2022 is positief. Echter is de verwachting dat dit in 2023 bijgesteld dient te
worden, gezien de huidige bouwkostenstijgingen.
3. Rentevoordelen door een lagere rekenrente.
Nadelen:
1. Een prijspeilcorrectie van 1-1-2021 naar 1-1-2022 wegens kostenstijgingen in de markt.
2. Budget voor VTU- en plankosten moest verhoogd worden.
Risico’s minimaal verslechterd
We zien een minimale verslechtering van het risicoprofiel. De afwijking bedraagt afgerond € 70
duizend met een totaal risicoprofiel van € 1,2 miljoen.
1. Kostenstijging van materialen. De prijsstijgingen van materiaal is in 2021 bijna net zo hoog
als in de totale periode 2015-2020. Hoe het prijsverloop verder zal gaan is onzeker en is ook
afhankelijk van de brandstofprijzen. Voor het maken van staal, aluminium, et cetera is veel
energie nodig en de energieprijs bepaalt dus mede de prijs van het materiaal. Holtkamp is al
grotendeels ingekocht want zit in de aanneemsom. Aannemer kan extreme prijsstijgingen
doorleggen aan opdrachtgever.
2. Het Didam arrest kan ervoor zorgen dat we opnieuw de markt op moeten. Dit is de stand per
1-1-2022.
3. Gevolgen Corona impactanalyse zijn volledig verdwenen uit de risico’s.
Wat betekent dit voor de reservepositie en het weerstandsvermogen van Zevenaar?
Bovenstaande getallen kunnen we niet zomaar bij elkaar optellen of aftrekken.
• Voor dit verbeterde resultaat van de grondexploitaties Zevenaar Oost en Middag Oost &
Zwanenwaay valt een gedeelte van de zogenaamde verliesvoorziening vrij. Voor beide
grondexploitaties samen gaat het om een bedrag van afgerond 1,7 miljoen. Deze bestaat uit
de eerder genoemde verbetering van het resultaat van € 1,7 miljoen.
Voor het risicoprofiel wordt een claim gelegd op het weerstandsvermogen. Dit nemen we integraal
op in de jaarstukken 2021.
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Hieronder zijn bovenstaande afgeronde getallen (in miljoenen euro’s) in een overzicht geplaatst.
Uitvoeringsrapportage
2020/2e VGR
2021
Verwacht resultaat
(NCW)
Verwacht risico

Uitvoeringsrapportage
2021

Verschil

-/-24,8

-/-23,0

Verbetering
1,7

1,1

1,2

Verslechtering
0,1

8

Effect op

Verliesvoorziening
en saldo jaarstukken
2021
Claim op
weerstandvermogen
jaarstukken 2021

DEEL I: RESULTATEN OP HOOFDLIJNEN
2. Samenvatting uitgangspunten, resultaten en risico’s

Dit hoofdstuk biedt een samengevat overzicht van de gehanteerde uitgangspunten, de uitkomsten
van de herziene grondexploitaties (lees: de te verwachten resultaten) en het risicoprofiel welke aan
de grondexploitaties kunnen worden toegerekend.
2.1 Uitgangspunten en resultaten in exploitatie zijnde grexen per 01-01-2022
Om tot een realistische berekening van het financiële resultaat te komen hebben we de te hanteren
uitgangspunten opnieuw bepaald. Op 25 maart 2022 zijn de uitgangspunten voor de herziening van
de grondexploitaties door het college vastgesteld (Z22///413431/ADV/22/1078610).
Kort samengevat luiden deze uitgangspunten voor de herziening van de grondexploitaties, welke
eveneens in bijlage 9.3 is opgenomen, als volgt:
Zevenaar Oost Bedrijven (7Poort, Landeweer en Spoorallee)
In de fasering van de voorliggende grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven gaan we uit van een
realistisch scenario waarbij rekening wordt gehouden met een aantal leveringen waarvoor inmiddels
koopovereenkomsten zijn gesloten te weten:
•
•
•

Ontwikkeling van de Fashion Outlet Zevenaar
Een aantal koopovereenkomsten waarbij de levering in 2022 plaatsvindt.
Daarnaast houden we rekening met een aanvullende afzet van kavels waarover we in
gesprek zijn.

Door middel van de halfjaarlijkse rapportages stelden wij u op de hoogte van de voortgang van de
gronduitgifte op 7Poort. In de maandrapportage over juli-december 2021 hebben we gemeld dat er
in 2021 in totaal 0,91 hectare bedrijventerrein was geleverd. De bijgestelde prognose voor dat jaar
bedroeg 2,02 hectare.
35
30
25

8.2

20

0.71

Verkoop FOZ
Totaal verkopen, nog niet
geleverd
Leveringen

15

20.43

10

8.2

5
0

0.8
0.72
2016

0.81
1.41
2017

8,2

8.2
8.2
0.81
0.26
2018

0.63
3.4
2019

Bijgestelde prognose
(leveringen)

3.82
0,91

2020

2021
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2022

Zevenaar Oost Wonen (Groot Holthuizen)
In de bovengenoemde rapportages stelden wij u ook op de hoogte van de voortgang van de
gronduitgifte op Groot Holthuizen. In de maandrapportage over juli-december 2021 hebben we
gemeld dat er in 2021 in totaal 31 kavels waren geleverd. De prognose voor dat jaar bedroeg 39
kavels.
Onderstaande grafiek laat een beeld zien van de verkopen, leveringen en reserveringen/opties van
de afgelopen jaren en de verwachting voor het aantal leveringen in 2022.

De gemiddelde gronduitgifte in de jaren 2018 t/m 2021 bedraagt 89 kavels per jaar.
Voor de komende jaren kunnen deze verkoopaantallen niet worden gehaald omdat we daarvoor
onvoldoende kavels op voorraad hebben. Samen met de uitbreiding van Groot Holthuizen met De
Holtkamp zijn er per 1 januari 2022 127 kavels te koop. Deze kavels zijn in de grondexploitatie in
2023 en 2024 met een gemiddelde van 67 uitgiftes per jaar opgenomen, waardoor we in 2024
gereed zijn met de gronduitgifte.
De relatie moet de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen
Op 03-03-2020 heeft het college ingestemd met de overeenkomst Woondeal regio ArnhemNijmegen. Aanleiding hiervoor zijn de toenemende woningtekorten en de complexiteit van de
stedelijke vraagstukken. Doel van deze woondeal is om tot een gezamenlijke inzet van
instrumentarium en middelen te komen om opgaven op de woningmarkt op te pakken. De
woondeal bevat een zestal kernafspraken, waar onder woningbouwopgave en versnelling en
betaalbaarheid. Met betrekking tot de woningbouwopgave en versnelling worden de locaties Hof,
Holtkamp en BAT met name genoemd. Het Hof en de Holtkamp zijn gemeentelijke locaties welke
volgens bestemmingsplan geschikt zijn voor woningbouw. De BAT locatie is inmiddels in
ontwikkeling maar is een particulier initiatief.
De gemeentelijke ambitie om Groot Holthuizen verder te ontwikkelen (waaronder De Holtkamp)
wordt ondersteund door de woondeal.
Nu we met De Holtkamp in ontwikkeling zijn gegaan ligt het voor de hand dat we in 2022 Het Hof
oppakken.
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Overige grondexploitaties
Aan bovenstaande planning zijn de volgende gronduitgiftes van andere plannen toegevoegd:
• 1 kavel per jaar in Zwanenwaay in de periode 2023 tot en met 2026. Vanaf 2027 tot en met
2029 2 kavels per jaar.
• 2 vrije kavels in de Middag-Oost in de periode tot en met 2023
In Babberich 3e fase worden 44 woningen uitgewerkt en daarom kan dit nog niet in de
grondexploitatie verwerkt worden, wat ook geldt voor de civieltechnische- en plankosten.
Voor de komende korte termijn staat de ontwikkeling van de Zwanenwaay op een laag pitje.
Prioriteit wordt hierbij gegeven aan de Middag Oost en voorkomen moet worden dat plannen
elkaars concurrent worden.
Grondprijzen
In de Nota Grondbeleid van de Gemeente Zevenaar is onder meer de beleidsregel vastgelegd dat de
uitgifte van bouwgrond geschiedt tegen marktconforme prijzen, gebaseerd op de functie van de uit
te geven bouwgronden.
Door middel van de grondprijsbrief 2022 geven wij hieraan uitvoering. Op basis van de huidige
marktontwikkelingen stelden wij een nieuwe grondprijsbrief op met daarin marktconforme prijzen
voor (bouw)grond voor woningbouw, bedrijventerreinen en kantoren voor het jaar 2022. Hierbij
gelden de volgende uitgangspunten:
•

•
•
•

Om duurzaamheid in de projectmatige woningbouw te stimuleren zetten wij al enkele jaren
de bandbreedte van de grondquote in. Ontwikkelaars komen in aanmerking voor een lagere
grondquote als wordt voldaan aan bepaalde bouwnormen. Deze bouwnormen zijn in de
grondprijsbrief exact en objectief vastgelegd.
Voor reeds gesloten overeenkomsten met ontwikkelaars en particuliere kavelkopers zijn de
desbetreffende afspraken in de grondexploitatie verwerkt.
De overige grondprijzen sluiten aan op de bovengenoemde grondprijsbrief 2022.
De grondprijzen voor de resterende bedrijvenlocaties zijn “op aanvraag” beschikbaar.

We stelden de Grondprijsbrief 2022 (Z/21/404713/ADV/22/1061927) op 25 januari 2022 vast. Door
middel van de Raadsinformatiebrief 2022-004 van 25 januari 2022 stelden wij u hiervan op de
hoogte en heeft u de grondprijsbrief ontvangen.
Parameters
Voor de parameters verwijzen wij u naar het B&W voorstel en -besluit en de bijbehorende
uitgangspuntennotitie (bijlage 9.1 t/m 9.3).
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2.2 Totaalbeeld resultaten
In onderstaand overzicht worden de resultaten van de actieve grondexploitaties weergegeven:
(bedragen x € 1.000,-)
Financiële resultaten actieve grondexploitaties januari 2021 en januari 2022
Resultaat
Resultaat
herziene Resultaat 01- herziene
grex NCW 01-2021 NCW grex NCW
Einddatum Resultaat
per 01-01per 01-01per 01-01Afwijking
exploitatie eindwaarde
2021
2022
2022
Verschil
in %
Naam grondexploitatie
Zevenaar Oost - bedrijven
31-12-2024
13.933
12.531
12.782
12.437
-345
-2,7%
Zevenaar Oost – wonen
31-12-2025
-33.750
-32.559
-33.210
-31.465
1.745
5,3%
Totaal Zevenaar Oost
31-12-2025
-19.817
-20.028
-20.428
-19.028
1.400
6,9%
Middag Oost & Zwanenwaay
31-12-2029
4.588-4.499
-4.589
-4.251
338
7,4%
Mercurion
31-12-2025
262
255
260
242
-18
-6,9%
TOTAAL GRONDEXPLOITATIES 31-12-2029
-24.143
-24.272
-24.757
-23.037
1.720
6,9%
Tabel 2.1: Financiële resultaten actieve grondexploitaties januari 2021 en 2022

De tabel laat een verbetering van het totale resultaat zien van € 1.720.000 NCW per 01-01-2022.
Het resultaat van Zevenaar Oost is met € 1.400.000 verbeterd waarvan de oorzaken hieronder
worden weergegeven.
Toelichting Zevenaar Oost
Hieronder verklaren we de verschillen – ten opzichte van de grondexploitatie van vorig jaar- in de
verschillende kosten- en opbrengstsoorten op hoofdlijnen. Hierbij merken we op dat, indien
onderliggende bedragen worden gespecificeerd, dit op nominale waarde gebeurt. Gevolgen in
verband met kosten-, opbrengststijging en rente zijn opgenomen onder het kopje “verschil inflatie”
en “renteverschil”. De totalen van deze verschillen worden in de rekenmodellen vervolgens “netto
contant gemaakt”.
Het effect op de jaarstukken kunt u verderop lezen in paragraaf 2.3.
Zevenaar Oost Bedrijven
(bedragen x € 1.000,-)

Zevenaar Oost
Bedrijven
7Poort
Landeweer
Spoorallee
Alg. Bedrijven
Totaal Bedrijven

Prijspeil- Verschil Rentecorrectie inflatie
verschil
15529486592261461174112618
38
€

386- €

130- €

Verkoopresultaat/
prijsverschillen
633
905
-

885- €

1.538

Budget
VTU- en
plankost
en
CT-kosten Overige
4
6
11
2707812529€

299- €

74- €

totaal
€
27€
76€
242€
1

108- €

344-

Ten behoeve van de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties heeft een integrale doorrekening
plaatsgevonden. Een en ander op basis van actuele marktontwikkelingen en een
uitgangspuntennotitie welke op 18 maart 2022 door ons is vastgesteld. Deze jaarlijkse herziening is
vervat in de uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021. In deze uitvoeringsrapportage is het
verwachte resultaat voor Zevenaar-Oost Bedrijven becijferd op € 12.437.000 op basis van netto
contante waarde (NCW) per 1 januari 2022. Ten opzichte van vorig jaar is dit een verslechtering van
€ 345.000 NCW. Verschilt van tabel door afronding.
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Voor deze verslechtering kunnen de volgende oorzaken worden aangewezen:
1. De bijstelling van de grondopbrengsten in de grondexploitatie op basis van indexering en taxatie
bedraagt € 1.538.000 positief.
2. De rente-effecten op de diverse deelgrondexploitaties Bedrijven bedragen € 885.000 nadelig. De
lagere rentevoet (1,35% in plaats van 1,57%) heeft voor deze winstgevende grondexploitaties een
dempend effect. Vertraging in de gronduitgifte, met name de FOZ, levert ook een rentenadeel op.
Dit wordt nog eens versterkt door het feit dat de verplichte discontovoet van 2% waarmee het
resultaat contant wordt gemaakt in toenemende mate afwijkt van de rekenrente. De rekenrente
welke ook aan regels onderhevig is, laat al enkele jaren een dalende tendens zien en is voor 2021
bepaald op 1,35%. Het verschil tussen discontovoet en rekenrente werkt bij positieve
grondexploitaties nadelig uit.
3. Er heeft een prijspeilcorrectie plaatsgevonden om de budgetten te actualiseren op het huidige
prijsniveau. In combinatie met een hoger percentage voor toekomstige inflatieverschillen levert dit
een nadeel op van € 516.000.
4. Het budget voor VTU- en plankosten moest verhoogd worden vanwege een hogere interne
doorbelasting van kosten van overhead (nadeel € 50.000).
5. Daarnaast heeft de vertraging in de uitspraak van de Raad van State rond het Tracébesluit ViA15
tot meer onzekerheden geleid bij kavelkopers en bij de ontwikkelaar van de FOZ. De eerder
genoemde vertraging in de uitgifte vraagt om extra budget voor VTU- en plankosten. Enkele kavels
rond de FOZ en op de Landeweer vragen om extra aandacht om deze op een verantwoorde wijze
afgezet te krijgen. Hierbij is een (gedeeltelijke) planwijziging een optie en dit kost extra uren voor
onderzoek e.d.. Hierdoor is het noodzakelijk om het budget voor planvorming te verhogen met €
249.000.
6. Het budget voor beheerskosten/WOZ heffingen diende te worden bijgesteld. De gronden blijven
door vertraging in de uitgifte langer gemeentelijk eigendom wat een hogere interne doorbelasting
van onder meer WOZ-heffingen tot gevolg heeft. Het nadelige gevolg hiervan is € 105.000.
7. Het budget voor civieltechnische werken levert per saldo een nadeel op van € 74.000 omdat de
inzichten rond de (fiets)infrastructuur op 7Poort zijn gewijzigd wat onder meer leidt tot meer
vierkante meters fietspad.
8. In de 2e VGR is uw raad gevraagd om een incidenteel budget ter grootte van € 50.000 wegens de
ontwikkelingen rond en het vestigen van Wvg (Wet voorkeursrecht gemeenten) op 7PoortII. Dit
budget blijkt onvoldoende te zijn geweest. Er waren meer uren en advieskosten benodigd. Dit heeft
geleid tot een overschrijding van het budget van € 25.000.
9. De overige niet nader verklaarde verschillen bedragen per saldo € 4.000 nadelig.
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Zevenaar Oost Wonen
(bedragen x € 1.000,-)

Z.oost Wonen
Tol
Bem
De Stede
De Holtkamp
Hoofdstructuur
Alg. Wonen
Totaal Wonen

Prijspeil- Verschil Rentecorrectie inflatie
verschil
171
53410
8
7820
98124133
942820197
2510
217
€

306- €

154

€

verkoopresultaat/
prijsverschillen
179
2.012
2
-

225 €

Budget
VTU- en
Overige
plankost
opbrengs
en
CT-kosten ten
Overige
totaal
8€
296€
22114
€
137
6148880
1 €
1.459
175€
2421
1 €
224
€
2.193
€
563- €
101 €
2 €
1.745

Ten behoeve van de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties heeft een integrale doorrekening
plaatsgevonden. Een en ander op basis van actuele marktontwikkelingen en een
uitgangspuntennotitie welke op 18 maart 2022 door ons is vastgesteld. Deze jaarlijkse herziening is
vervat in de uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021. In deze uitvoeringsrapportage is het
verwachte resultaat voor Zevenaar-Oost Wonen becijferd op negatief € 31.465.000 op basis van
netto contante waarde (NCW) per 1 januari 2022. Ten opzichte van vorig jaar is dat een verbetering
van € 1.745.000 NCW.
Voor deze verbetering kunnen de volgende oorzaken worden aangewezen:
1. Op basis van de uitvraag bij ontwikkelaars van De Holtkamp en de herverdeling van vrije kavels
konden hogere grondopbrengsten worden ingeboekt. De gevolgen van de grondprijsbrief 2020 naar
grondprijsbrief 2021 zijn ook verwerkt in de overige grondexploitaties wat een positief effect had.
Dit leidt in totaal tot een verbetering van het resultaat van € 2.193.000.
2. Aan de opbrengstenkant zijn de aansluitbijdragen voor het warmtenet geïndexeerd. Ook is het
aantal aansluitingen in De Holtkamp verhoogd. Dit zorgt voor een toename van de opbrengsten van
€ 101.000.
3. Ten aanzien van de Holtkamp diende er ook bijstellingen plaats te vinden in de civieltechnische
ramingen. Deze deelgrondexploitatie was tot op heden berekend op basis van grove kengetallen.
Aan de hand van het inrichtingsplan, de inschrijvingen voor het bouwrijp maken e.d. is de raming
voor deze kosten verhoogd met € 488.000. In de overige deelgebieden houden we ook rekening met
hogere kosten wat leidt tot een extra nadeel van € 75.000.
4. De rente-effecten op de diverse deelgrondexploitaties Wonen bedragen € 225.000 voordelig.
Hogere grondopbrengsten (zie hiervoor) leveren hogere rente-opbrengsten op. De lagere rentevoet
(1,35% in plaats van 1,57%) heeft voor deze winstgevende grondexploitaties echter een dempend
effect. De verplichte discontovoet van 2% (waarmee het grondexploitatieresultaat contant wordt
gemaakt) wijkt de laatste jaren in toenemende mate af van de rekenrente. De laatste (welke ook
aan regels onderhevig is), laat al enkele jaren een dalende tendens zien en is voor afgelopen jaar
bepaald op 1,35%. Het toenemende verschil tussen discontovoet en rekenrente werkt bij negatieve
grondexploitaties voordelig uit.
5. Het budget voor VTU- en plankosten moest worden verhoogd vanwege een hogere interne
doorbelasting van kosten van overhead. Dit resulteert in een nadeel van € 61.000.
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6. Er heeft een prijspeilcorrectie plaatsgevonden om de budgetten te actualiseren op het huidige
prijsniveau. Tevens wordt rekening gehouden met hogere kostenstijgingen in de resterende periode
van de grondexploitatie. Onder aftrek van toekomstige opbrengststijgingen levert dit per saldo een
nadeel op van € 152.000.
7. Overige verschillen grondexploitatie Zevenaar-Oost Wonen: € 2.000 voordelig.

In § 3.1 en in bijlage 9.5 verstrekken we een nadere toelichting gegeven op de ontwikkelingen en de
verschillen in deze grondexploitatie.
Toelichting Middag Oost & Zwanenwaay
Ten behoeve van de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties heeft een integrale doorrekening
plaatsgevonden. Een en ander op basis van actuele marktontwikkelingen en een
uitgangspuntennotitie die op 18 maart 2022 door ons is vastgesteld. Deze jaarlijkse herziening is
vervat in de uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021. In deze uitvoeringsrapportage is het
verwachte resultaat voor Middag Oost & Zwanenwaay berekend op negatief € 4.251.000 op basis
van netto contante waarde (NCW) per 1 januari 2022. Ten opzichte van vorig jaar is dat een
verbetering van € 338.000 NCW.

Middag
Oost/Zwanenwaay
Middag Oost
Zwanenwaay
Totaal

Prijspeilcorrectie
1119€

30-

verkoopresultaat/
Budget
Verschil Rente- prijsverCTVTU- en
inflatie
verschil schillen
kosten plankosten Overige
539
125
145
1051439
1
144
1€
34 €
40 €
269 € 145
€
15-

totaal
€
174
€
164
€

338

Voor deze verbetering kunnen de volgende oorzaken worden aangewezen:
1. De grondprijzen in deze grondexploitatie Zwanenwaay zijn aangepast op basis van de
grondprijsbrief 2022. Ook leverde de herverkaveling van vrije kavels in de Middag Oost een voordeel
op. In totaliteit is er sprake van een voordeel van € 269.000.
2. Voor het uitvoeren van trillingsonderzoeken in de Middag Oost was geen budget aanwezig. Toch
werd dit als noodzakelijk geacht. Er was daarentegen een budget opgenomen wegens
herontwikkelingskosten voor fase 2. Dit blijkt niet meer nodig te zijn. Per saldo nadeel van € 15.000.
3. De rente-effecten bedragen € 40.000 voordelig. De verplichte discontovoet van 2% (waarmee het
grondexploitatieresultaat contant wordt gemaakt) wijkt de laatste jaren in toenemende mate af van
de rekenrente. De laatste (welke ook aan regels onderhevig is), laat al enkele jaren een dalende
tendens zien en is voor afgelopen jaar bepaald op 1,35%. Het toenemende verschil tussen
discontovoet en rekenrente werkt bij negatieve grondexploitaties voordelig uit.
4. Het budget voor VTU- en plankosten moest worden verhoogd vanwege de planvoorbereiding van
fase 3 van de Middag Oost. Deze fase is nog niet verwerkt in de grondexploitatie maar vergt wel
voorbereidingstijd. In het afgelopen jaar zijn daarnaast meer uren besteed aan het toezicht houden
op het woonrijp maken van fase 2. Dit alles resulteert in een nadeel van € 105.000.
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5. Het woonrijp maken van fase 2 van Middag Oost kan ruim binnen budget worden uitgevoerd.
Daarmee kan een deel van het budget incl. onvoorzien vrijvallen. dit levert een voordeel op van
€145.000.
6. Er heeft een prijspeilcorrectie plaatsgevonden om de budgetten te actualiseren op het huidige
prijsniveau. Tevens wordt rekening gehouden met enerzijds hogere kostenstijgingen in de
resterende periode van de grondexploitatie. Anderzijds zijn de toekomstige opbrengststijgingen
ook hoger dan het voorgaande jaar. Per saldo levert dit een voordeel op van € 4.000.
In § 3.2 en in bijlage 9.5 verstrekken we een nadere toelichting gegeven op de ontwikkelingen en de
verschillen in deze grondexploitatie.
2.3 Risicoprofiel in exploitatie zijnde grondexploitaties per 01-01-2022
De risico’s van de actieve gemeentelijke grondexploitaties waarvoor een risicoanalyse heeft
plaatsgevonden bedragen:
(bedragen x € 1.000,-)

Risicoprofiel gemeentelijke grondexploitaties 01-09-2021 en 01-01-2022
Verschil jan.
Risicoprofiel
Risicoprofiel
Afwijking
Naam grondexploitatie
2022 - sept.
per 01-09-2021 per 01-01-2022
in%
2021
Zevenaar Oost - bedrijven

715

642

73

10,3%

Zevenaar Oost – wonen
Totaal Zevenaar Oost
Middag Oost & Zwanenwaay

365
1.081
47

498
1.140
58

-133
-59
-10

-36,4%
-5,5%
-21,8%

TOTAAL RISICO'S

1.128

1.198

-70

-6,2%

Het totale risicoprofiel voor deze grondexploitaties bedraagt € 1,2 miljoen. In vergelijk met het
risicoprofiel per 1 september 2021 (zoals verwerkt in de MJB 2022-2025) is sprake van een minimale
verslechtering van het risicoprofiel van € 70 duizend.
Belangrijke oorzaken voor de wijziging van het risicoprofiel zijn:
Zevenaar Oost-Bedrijven:
1. Omdat de ontwikkeling van het Outletcenter steeds dichterbij komt (de plannen zijn verder
uitgewerkt) schatten we het risico op het niet-ontwikkelen lager in.
2. Kostenstijging van materiaalkosten. Asfalt worden opnieuw fors duurder door stijgende
olieprijzen. Schaarste bij materialen riolering. Aannemer kan extreme prijsstijgingen
doorleggen aan opdrachtgever. Crisis Oekraïne is ook onzeker. Kostenstijging bij 7Poort is
lager dan bij GH want in GH wordt met gebakken materiaal gewerkt
3. Gevolgen Corona impactanalyse zijn volledig verdwenen uit de risico’s.
Zevenaar Oost - Wonen:
1. Kostenstijging van materialen. De prijsstijgingen van materiaal is in 2021 bijna net zo hoog als
in de totale periode 2015-2020. Hoe het prijsverloop verder zal gaan is onzeker en is ook
afhankelijk van de brandstofprijzen. Voor het maken van staal, aluminium, et cetera is veel
energie nodig en de energieprijs bepaalt dus mede de prijs van het materiaal. Holtkamp is al
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grotendeels ingekocht want zit in de aanneemsom. Aannemer kan extreme prijsstijgingen
doorleggen aan opdrachtgever.
2. Door het Didam arrest en stijging hypotheekrente hebben we het risico op vertraging in de
uitgifte omhoog bijgesteld.
3. Het Didam arrest kan ervoor zorgen dat we opnieuw de markt op moeten. Didam arrest
zorgt ervoor dat we opnieuw de markt op moeten. Voor vrije kavels schatten we geen
prijsverlaging in want veel belangstelling. Voor projectmatige bouw lopen we wel risico dat
ontwikkelaars de economische situatie laten meebepalen in het grondbod.
Risicoprofiel grondexploitaties Middag Oost & Zwanenwaay
Doordat de risico’s van deze grondexploitatie in verhouding tot het totale risicoprofiel beperkt zijn,
hebben we de toelichting op de wijzigingen opgenomen in de paragrafen waarin de overige
ontwikkelingen van deze grex zijn verwerkt. Zie hiervoor paragraaf 3.4.
2.4 Gevolgen voor de reservepositie en het weerstandsvermogen van de gemeente Zevenaar
De resultaten, zoals becijferd in § 2.1, verwerken we in de jaarstukken 2021.
Ten opzichte van de 2e Voortgangsrapportage 2021 en de bezuinigingsvoorstellen, behorende bij de
MJB 2021-2024 is er sprake van een voordelig effect van € 1.738.000 wat in onderstaand overzicht is
gespecificeerd. Omdat de BBV- voorschriften eisen dat de grondexploitaties m.b.t. wonen en
bedrijven tot verschillende taakvelden behoren, zijn de gevolgen voor “bedrijven” in de jaarstukken
verantwoord binnen programma 3 (Economie) en “wonen” in programma 8 (Volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing).

Effecten op jaarrekeningresultaat/verliesvoorziening 2021
(bedragen x € 1.000,--)

Grondexploitatie

Vrijval
verliesvoorzening
Begrote mutaties
primitieve
doorbelasting
begroting 2021- salarissen en
2024
rente

Werkelijke
vrijval
verliesvoorziening

Effect
jaarrekeningresultaat 2020

Zevenaar-Oost Wonen (progr. 8)

-

1.745

1.745

Zevenaar-Oost Bedrijven (progr. 3)

-

-345

-345

Middag-Oost & Zwanenwaay (progr. 8)

-

338

338

Totaal

-

1.738

1.738

-
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3. Ontwikkeling en van de in exploitatie zijnde grondexploitaties
In dit hoofdstuk lichten we de in exploitatie zijnde plannen per grex in afzonderlijke paragrafen toe.
Daarbij staan we stil bij de belangrijkste ontwikkelingen in de grondexploitaties van Zevenaar Oost
en Babberich (Middag Oost en Zwanenwaay. Voor deze beide grexen is een nadere toelichting op de
financiële uitwerking en risicoanalyse opgenomen in de hoofdstukken 4 tot en met 7. Ten aanzien
van de overige grexen benoemen we een aantal kengetallen en de algemene ontwikkelingen met
daarbij een overzicht met uitgevoerde dan wel nog uit te voeren activiteiten. Tevens vermelden we
de risico’s per grex.
3.1 Zevenaar Oost Wonen en Bedrijven
Algemeen:
Door middel van de halfjaarlijkse rapportages bent u op de hoogte gesteld van de voortgang van de
gronduitgifte voor het woningbouwgebied Groot Holthuizen en Businesspark 7Poort.
1. In 2021 zijn er in Groot Holthuizen 31 kavels uitgegeven. In 2020 waren het er 135. De
ervaringscijfers over de jaren daarvoor luiden: 67 bouwkavels in 2019 en 124 stuks in 2018. Dit
komt neer op een gemiddelde uitgifte van 89 kavels per jaar.
2. De deelgrondexploitatie Regionale weg (resultaat € 2.168.000 negatief) en Spoorviaduct
(resultaat € 3.726.000 negatief) zijn in 2020 afgesloten en de resultaten zijn verwerkt in de
voorgaande jaarrekeningen. Deze grondexploitaties vindt u dus niet meer terug in de
voorliggende rapportage.
3. Per 1-1-2022 kunnen er nog 134 woningen in Groot Holthuizen worden gerealiseerd. De
voorbereidingen voor het in procedure brengen van het bestemmingsplan en de civieltechnische
voorbereiding voor het bouwrijp maken van De Holtkamp zijn in 2020 in gang gezet.
4. In De Stede is een groot aantal woningen opgeleverd. De Stede, Tol en Bem is verder gegaan
met het woonrijp maken.
5. In 2021 is een 3-tal kavels uitgegeven met een totale grootte van 0,91 hectare. In vergelijk met de
bijgestelde planning in de genoemde RIB (2,02 hectare) zijn de werkelijke leveringen met 1,12
hectare achtergebleven. Er was immers ook rekening gehouden met de uitgifte voor het
toekomstige aanbiedstation. De levering daarvan is in 2021 echter niet tot stand gekomen. De
koopovereenkomst hiervoor is op 12 januari 2022 ondertekend en de levering zal naar
verwachting nog in het 1e kwartaal 2022 plaatsvinden.
6. De grondexploitatie Zevenaar Oost is inmiddels uitgebreid met het buurtschap De Holtkamp.
Voor dit buurtschap is een uitwerkingsplan en een bestemmingsplan opgesteld. Het
uitwerkingsplan is inmiddels onherroepelijk. Het bestemmingsplan (voor het erf) zal
waarschijnlijk in het tweede kwartaal worden vastgesteld.
3.2 Middag Oost & Zwanenwaay
Met betrekking tot de ontwikkeling van de Middag Oost is de bouw van 17 woningen (waarvan de
grond in 2020 is geleverd) van ontwikkelaar Zegers van fase 2 gereed. Daarnaast zijn er in 2021 ook
2 vrije kavels geleverd.
Op dit moment zijn er nog 2 vrije kavels beschikbaar. In het najaar van 2021 heeft een uitvraag
plaatsgevonden voor de ontwikkeling van de 3e fase van de Middag Oost. Medio december 2021
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heeft dit geleid tot de gunning aan een ontwikkelaar. Deze gaat een programma van 44 woningen
realiseren waarvan de helft in het betaalbare koopsegment en (12 stuks) sociale huur is. De andere
helft betreft een programma in het duurdere segment.
Gelet echter op het eerder genoemde “arrest Didam” laten we ons in deze uitvraag ook juridisch
adviseren. Tevens geldt dat voor een aantal gronduitgifte gepubliceerd is ten behoeve van het
“arrest Didam”. Dit leidt tot vertraging in de uitgifte waardoor nu verwacht wordt dat deze uiterlijk
in 2023 zal plaatsvinden. Het gebied is eerder al bouwrijp gemaakt.
Voor de komende korte termijn staat de ontwikkeling van de Zwanenwaay op een laag pitje.
Prioriteit wordt hierbij gegeven aan de Middag Oost en voorkomen moet worden dat plannen
elkaars concurrent worden.
Kengetallen
Aantal m² projectgebied
Boekwaarde per 31-12-2021
Verwachte exploitatie-uitkomst (NCW) 01-01-2022
Restant looptijd
Bestemming

34.226
€ 5.425.843
-/- € 4.251.000
10 jaar
Woningbouw

Voor Middag Oost en Zwanenwaay stelden we per 1 januari 2022 een geactualiseerde
grondexploitatie op. In hoofdstuk 6 lichten we deze nader toe.
Gerealiseerde activiteiten
2021
Middag Oost:
Inrichting buitenruimte rond
fase 2.

Geplande activiteiten

Risico’s

Korte termijn:
Afronding buitenruimte
rond fase 2.

Voor de risico’s wordt
verwezen naar hoofdstuk 7
van deze rapportage

(Middel)lange termijn
Fase 3 resterend bouwrijp
maken. Uitgeven fase 3.

Zwanenwaay:
Geen

Korte termijn:
Geen
(Middel)lange termijn
Restant van het plan
fasegewijs verder
ontwikkelen, afhankelijk van
belangstelling

3.3 Mercurion
Kengetallen:
Aantal m² uitgeefbaar resterend
Boekwaarde per 31-12-2020
Verwachte exploitatie-uitkomst NCW 01-01-2022
Boekwaarde per m² uitgeefbaar
Restant looptijd
Bestemming
19

8.167
€€ 242.000
€3 jaar
Bedrijventerrein

In 2021 heeft geen verkoop plaatsgevonden. Er zijn nu nog 2 kavels beschikbaar.
Gerealiseerde activiteiten
2021
Geen

Geplande activiteiten

Risico’s

Korte termijn:
In verkoop houden van de
resterende 2 kavels

Financiële risico’s zijn nihil
doordat de boekwaarde nihil
is. Investeringen voeren we
pas uit bij verdere verkoop
van kavels.

(Middel)lange termijn
Nog niet bekend
3.4 Overgang naar deel II
Vanwege mogelijk marktgevoelige informatie zijn deze gegevens vertrouwelijk.
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1. Samenvatting
Gemeente Zevenaar heeft samen met veertien andere gemeenten taken op het gebied van
brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, publieke gezondheidszorg, ambulancezorg, alsmede
rampenbestrijding en crisisbeheersing ondergebracht in de Veiligheids- en Gezondheidsregio
Gelderlander-Midden (hierna: VGGM). Jaarlijks stelt de VGGM planning en control documenten op (o.a.
begroting) waarover de gemeenteraad zijn zienswijze mag geven.
De begroting en kaders worden normaliter in december 2 jaar voor het betreffende begrotingsjaar
opgesteld. Het Algemeen Bestuur van VGGM heeft in december 2021 besloten de totstandkoming van
deze begroting 2023 enige maanden uit te stellen. De effecten van een aantal ontwikkelingen o.a. het
versterken van de bedrijfsvoering kunnen nu verwerkt worden in deze begroting
De gemeenteraad van Zevenaar wordt in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 15 juli 2022 een zienswijze te
geven op de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
(VGGM).
Enkele ontwikkelingen leiden tot een flinke structurele verhoging van de bijdrage aan VGGM:
- De loon-/prijscompensatie (bijna € 1,4 miljoen in 2023);
- Het functiewaarderingstraject bij de GGD (kosten € 596.000 in 2023 oplopend naar € 999.000 in
2025);
- Vaccinatie tegen Meningokokken (€ 283.000 in 2023). Gemeenten ontvangen hiervoor een
compensatie via het Gemeentefonds.
- Uitbreiding prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan zwangere vrouwen in
een kwetsbare situatie (€ 198.000 in 2023). Dit is met ingang van 1 juli 2022 een wettelijke taak en
hiervoor worden de gemeenten gecompenseerd. De gemeente is verplicht deze taak door de GGD
te laten uitvoeren.
- Het beleggen van de regie op Zorg en Veiligheid binnen VGGM in overeenstemming met
bestuurlijk besluit uit het najaar van 2021.
Naast deze ontwikkelingen, wil VGGM de organisatie van haar interne bedrijfsvoering versterken. Uit
meerdere onderzoeken is namelijk gebleken dat de bedrijfsvoering krap is georganiseerd en kwetsbaar is
op veel onderdelen. Met de eerste voorstellen voor de versterking is een bedrag van € 1,5 miljoen
structureel per jaar gemoeid, structureel te verdelen over de gemeentelijke bijdragen Brandweer en GGD.
Dat bedrag is gebaseerd op een eerste voorcalculatie en een nadere onderbouwing volgt. Uit het
overschot van 2021 wil de directie eenmalig een bedrag van € 400.000 bestemmen voor een diepgaand

onderzoek naar de bedrijfsvoering. Een fors bedrag onder meer bedoeld voor de analyse van de
werkprocessen, rolverduidelijking, strategische begeleiding en externe toetsing.
2. Raadsvoorstel
Wij stellen u voor om:
1. De zienswijze conform de concept-zienswijzebrief vast te stellen en daarmee in te stemmen met
de VGGM begroting 2023, onder de voorwaarde dat de VGGM de noodzakelijke verbetering van
de bedrijfsvoering beter onderbouwt.
3. Waarom naar de raad
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke regelingen moeten
voldoen, onder andere met betrekking tot de procedure voor de begroting van het openbaar lichaam. Op
grond van artikel 35 Wgr zendt de VGGM de kaders en de ontwerpbegroting 2023 aan de deelnemende
gemeenten vóór vaststelling door het algemeen bestuur van de VGGM. De gemeenteraad kan zijn
zienswijze geven over de ontwerpbegroting 2023 van de VGGM. De gemeenteraden moeten de
zienswijzen voor 15 juli 2022 kenbaar maken aan de VGGM.
Het algemeen bestuur zal, gehoord de zienswijzen van de gemeenteraden, begin september de begroting
2023 definitief vaststellen. De provincie heeft namelijk toegestaan dat – vooruitlopend op een
wetswijziging – de vastgestelde begroting niet voor 1 augustus maar voor 15 september naar de minister
van binnenlandse zaken gestuurd dient te zijn.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
Wij stellen u in de gelegenheid om uw zienswijze te geven over de ontwerpbegroting van VGGM om
invloed te houden op en sturing te kunnen geven aan de taken, te behalen doelstellingen en financiën van
de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.
5. Argumenten en alternatieven
Argumenten
1.1. De kostenverhoging voor het versterken van de bedrijfsvoering zijn fors
Op basis van de eerste voorcalculatie geeft de directie van VGGM aan € 1,5 miljoen (voor extra 9,5 fte)
nodig te hebben voor de versterking van de bedrijfsvoering. Samenvattend is een aantal onderzoeken
uitgevoerd, waaruit de noodzaak voor versterking van de bedrijfsvoering binnen VGGM blijkt:
• Nulmeting door M&I inzake informatiebeveiliging / informatieveiligheid. M&I constateert dat
VGGM niet aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) voldoet.
• Accountantsrapportage waarin de accountant concludeert dat de interne beheersing matig is.
• Nulmeting BDO ten aanzien van fiscale risico’s, waarbij BDO constateert dat VGGM op een aantal
terreinen niet voldoet aan fiscale wet- en regelgeving en beheersing van de fiscale regels matig is;
• Benchmark van Berenschot waaruit blijkt dat VGGM haar overheadprocessen krap maar knap
heeft ingericht.
VGGM heeft in haar begroting een eerste inschatting van versterkingsmaatregelen op bovenstaande
constateringen verwerkt. Echter, bovenstaande rapportages geven geen integraal beeld en bevatten
voornamelijk een kwalitatief oordeel. Het voorstel luidt om in 2022 een externe toets op de benodigde
ondersteunende processen (kwalitatief en kwantitatief) uit te laten voeren op basis van het door het
bestuur gewenste ambitieniveau van de dienstverlening van VGGM aan de gemeenten.
Dat de bedrijfsvoering krap is georganiseerd, is merkbaar in de uitvoering, waarbij VGGM grote risico’s
loopt, met name ICT, rechtmatigheid en fiscaliteit. Daarnaast wordt er onduidelijkheid binnen de
organisatie geconstateerd als het gaat om processen, procedures en verantwoordelijkheden.
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Door corona, en nu ook de vluchtelingencrisis, is het belang van de veiligheidsregio vergroot en hiermee
ook het op orde hebben van de bedrijfsvoering. Het takenpakket van de veiligheidsregio’s wordt verder
uitgebreid en de scheefgroei tussen de groei van de business en de groei van de overhead wordt versterkt.
Daarom is deze ingreep nu noodzakelijk.
Tevens wil de directie een onderzoek laten doen om diepgaander uit te zoeken wat er nodig is. “Mocht
blijken dat dit nader onderzoek aantoont dat uitbreiding niet nodig is, dan zal de voorgestelde uitbreiding
van de begroting vanzelfsprekend niet worden doorgevoerd. Ook is denkbaar dat op basis van dit nader
onderzoek aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Deze maatregelen worden aansluitend verwerkt in
de begroting 2024.” Dit is te onduidelijk en (financieel) te onzeker. Voor de meest urgente zaken moet de
VGGM nu incidenteel in 2022 acties doorvoeren. Het benodigde bedrag van € 400.000 komt uit het
positieve resultaat 2021 via de resultaatbestemming.
1.2 Het is wederom een verhoging van de bijdrage
In de zienswijze van vorig jaar is door de gemeente Zevenaar aangedrongen op bezuinigingen bij de
VGGM. Dit was een herhaling van de oproep die in 2020 al is gedaan. Zevenaar verwachtte destijds van de
VGGM een structurele besparing van 2,5% in 2022, oplopend naar 5% structureel in 2023 en verder. Deze
besparingen worden niet gehaald. Het benchmark onderzoek had de mogelijkheid van besparingen
moeten aangeven, maar het blijkt dat dit juist vraagt om een verhoging van de bijdrage.
Uit het rapport van Berenschot blijkt dat de brandweerzorg in Gelderland-Midden sober doch doelmatig is
ingevuld op basis van regionale spreiding en regionale voorzieningen, leidend tot reeds gerealiseerde
schaalvoordelen. VGGM is van mening dat zonder aanpassing van beleidsuitgangspunten voor de
regionale brandweerzorg er geen substantiële verdere besparingen zijn te realiseren.
1.3 Door autonome ontwikkelingen wordt de druk op de bedrijfsvoering hoger
De autonome ontwikkelingen waarvoor de versterking van de bedrijfsvoering noodzakelijk worden geacht
zijn: Wet open overheid, informatiebeveiliging, splitsing CISO – FG (interne toezichthouding m.b.t. AVG),
informatievoorziening & communicatie; rechtmatigheidsverantwoording en versterking beheersing fiscale
risico’s. In paragraaf 2f van de conceptbegroting worden deze ontwikkelingen toegelicht.
1.4 Het positieve resultaat over 2021 is €1,7 miljoen
Het algemeen bestuur van VGGM neemt in september ook een besluit over de resultaatbestemming, met
in achtneming van de zienswijzen van de gemeenten.
Het voorstel voor de bestemming van het resultaat 2021 van € 1,7 miljoen euro is als volgt:
Functiewaardering GGD:
€ 478.000,Afbouw bevolkingszorg:
€ 132.000,Onderzoek bedrijfsvoering 2022: € 400.000,Als het voorstel wordt overgenomen dan vloeit er eenmalig € 719.000 terug naar de gemeenten, waarvan
€ 41.000 voor de gemeente Zevenaar. Dit bedrag verwerken wij in onze 2e Voortgangsrapportage 2022.
Voor het onderzoek bedrijfsvoering wordt €400.000 gereserveerd. De directie stelt voor om voor het
traject van ambitievorming incidenteel €100.000 te reserveren. Deze kosten hebben dan met name
betrekking op de strategische begeleiding, het operationaliseren van de ambitie en externe toetsing. Voor
de analyse van de werkprocessen en rolverduidelijking stelt de directie voor incidenteel € 300.000 te
reserveren. Dit betreft de interne begeleiding, de uitwerking van de processen op hoofdlijnen en
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identificeren van hiaten in de huidige invulling van de processen en rollen. De directie stelt voor het
resultaat over 2021 te gebruiken ter dekking van deze incidentele deze kosten.
In totaal € 400.000 reserveren voor onderzoek is fors. Daarvoor dient een betere onderbouwing te komen
waarom dat nu nodig is.
1.5 De overige verhogingen van de bijdrage zijn onvermijdelijk of worden gecompenseerd
De kosten van de loon-/prijscompensatie en van de functiewaardering bij de GGD zijn autonome
ontwikkelingen. Vaccinatie tegen meningokokken en prenataal huisbezoek zijn gecompenseerd via het
gemeentefonds. Het beleggen van de regie op zorg en veiligheid is in overeenstemming met het
bestuurlijk besluit najaar 2021.
6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
Door middel van een brief maken wij de zienswijze van uw raad aan de VGGM kenbaar. Evaluatie is niet
van toepassing.
7. Klimaat en duurzaamheid
n.v.t.
8. Communicatie
Communicatie over de ontwerpbegroting ligt bij de VGGM.
9. Kosten, baten en dekking
Ontwerpbegroting VGGM 2023
De bijdrage van Zevenaar aan VGGM over 2023 is als volgt opgebouwd (bedragen x € 1.000) :
A. Veiligheid / brandweer
B. Bevolkingszorg

€ 2.782
€ 43

C. GGD

€ 766

D. Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar

€ 491

E. Rijksvaccinatieprogramma
Totaal

€ 93
€ 4.175

Structurele verhoging
De totale structurele verhoging in 2023 ten opzichte van 2022 komt uit op € 286.000. Hiervan is
€ 150.000 afgedekt vanuit de algemene uitkering. De verhogingen vanwege versterking bedrijfsvoering,
regie op zorg en veiligheid en de functiewaardering verpleegkundigen/artsen, totaal € 136.000, betreft
uitzetting budget en betekent een extra last voor onze gemeentelijke begroting.
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In onderstaande tabel volgt een overzicht met de verhoging ten opzichte van 2022 per onderdeel van de
VGGM:
Programma:
Veiligheid / brandweer
Bevolkingszorg
GGD
Jeugdgezondheidszorg
Rijksvaccinatieprogram
Totaal

2022
2.634
42
654
483
76
3.889

L/P
57
1
14
10
2
84

mut. inw. pren. huisb. Men.kok. verdeelsl. OOV versterk. BV Z&V FuWa
35
56
5
-2

12

3

12

16
16

35

39

4

37

95

4

37

2023
2.782
43
765
491
94
4.175

Vanaf pagina 56 in de VGGM begroting zijn specificaties en overzichten opgenomen.
Wij sluiten in onze meerjarenbegroting 2023-2026 aan bij de bijdragen zoals die door VGGM geraamd
worden. De benodigde verhoging van de budgetten op de verschillende programma’s verwerken wij in
onze meerjarenbegroting.
10. Bijlagen
De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:
Volgorde
1
2.
3.
4.

Documentnummer
INK/22/1095086
INK/22/1097153
UIT/22/1095458
INT/22/1097510

Naam
Ontwerpbegroting 2023
Aanbiedingsbrief VGGM
Zienswijzebrief
Naris Dashboard VGGM

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

Ontwerpbegroting VGGM 2023
Z/22/420721
INT/22/1095317

De raad van de gemeente Zevenaar;
overwegende dat ; de Wet gemeenschappelijke regelingen aan de gemeenteraad de bevoegdheid geeft
om haar zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting van de VGGM.
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:
Gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 35 van Wet gemeenschappelijke regelingen
besluit:
1.

De zienswijze conform de concept-zienswijzebrief vast te stellen en daarmee in te stemmen
met de VGGM begroting 2023, onder de voorwaarde dat de VGGM de noodzakelijke
verbetering van de bedrijfsvoering beter onderbouwt.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 6 juli 2022
De griffier
I.M. van Dijk

zaaknummer Z/22/420721

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk
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BEGROTING & KADERS 2023
Begroting 2023
Bevat tevens de geactualiseerde begroting 2022
Versie ten behoeve van consultatie Colleges en Raden

Ontwerpbegroting 2023 VGGM

1. Inleiding
Met deze begroting en kaders stuurt het bestuur van
de Veiligheids- en Gezondheidsregio GelderlandMidden op zowel de inhoudelijke als de financiële
kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2023.
De begroting en kaders worden normaliter in
december 2 jaar voor het betreffende begrotingsjaar
opgesteld. Het Algemeen Bestuur van VGGM heeft
in december 2021 besloten de totstandkoming van
deze begroting 2023 enige maanden uit te stellen,
zodat de effecten van een aantal ontwikkelingen kan
worden verwerkt in deze begroting. Dit houdt tevens
in dat de begroting 2023 ná de
gemeenteraadsverkiezingen voor een zienswijze zal
worden aangeboden aan de gemeenteraden. In
december 2021 heeft VGGM voor de
gemeenteraden een ontwikkelingenbrief opgesteld.
De geschetste ontwikkelingen vormen de basis voor
deze begroting.
Het opstellen van dit document geeft eveneens de
mogelijkheid om de geactualiseerde begroting 2022
nauwkeuriger op te stellen, doordat diverse
bekostigingsgesprekken voor 2022 recent zijn
afgerond. Denk hierbij aan afspraken met
subsidiegevers, gemeenten inzake lokaal aanbod
GGD en zorgverzekeraars.
Afgelopen jaar hebben de activiteiten van VGGM
weer voor een belangrijk deel in het teken van de
COVID-19 bestrijding gestaan. Dit zal ook voor 2022
het geval zijn, al zal de aard en omvang van deze
activiteiten deels onzeker zijn. De kosten die
samenhangen met de COVID-19 bestrijding voor
2022 worden door VWS vergoed.

Mede door de Covid19 pandemie is landelijk het
gesprek gestart om aan gezondheidsbevordering
meer aandacht te geven. Doel is om via preventie de
macro zorgkosten te laten drukken of minder hard te
laten stijgen. Uitkomsten hiervan kunnen leiden tot
versterking van de preventieve gezondheidszorg.
De programmastructuur van deze begroting is:

Programma COVID-19
Programma Crisisbeheersing
-

Multi taken
Bevolkingszorg
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de
Regio (GHOR)

Programma Brandweerzorg
-

Operatie
Risicobeheersing
Meldkamer

Programma GGD
-

Algemene Gezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg
Monitoring & Onderzoek

Programma Ambulancezorg
-

Mobiele Zorg
Zorgcoördinatie

Programma Bedrijfsvoering
Op basis van deze programma indeling wordt de
volgende begroting voorgesteld:
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Voor 2023 is een toename te zien van de
bedrijfsvoering en de kosten van de GGD als gevolg
van een nieuwe functiewaardering voor
verpleegkundig medewerkers en artsen.
In de bijlagen zijn ontwikkelingen in de
gemeentelijke bijdragen gepresenteerd.
In hoofdstuk 2 zijn de beleidsontwikkelingen,
ambities, doelstellingen, risico’s, lasten en
dekkingsbronnen per pijler beschreven. Een deel van
de ontwikkelingen bevindingen zich in een
verkenningsfase. In dat geval zijn de consequenties
op beleid, bedrijfsvoering en financiën nog onbekend
en niet uitgewerkt in de voorliggende begroting. Na
afronding van de verkenning zullen te maken keuzes
op beleid, bedrijfsvoering en financiën besproken
worden.
Voor de pijler multi taken en voor het programma
brandweerzorg zijn de ontwikkelingen en ambities
gebaseerd op de in 2019 vastgestelde
beleidsplannen 2020-2023. Uitgangspunt bij het
formuleren van de ambities is dat deze passen
binnen de bestaande financiële uitgangspunten.
Daarnaast zijn in de programma’s Brandweerzorg en
GGD de ontwikkelingen ten aanzien van de in te
voeren omgevingswet beschreven, inclusief een
nader op te stellen uitwerking met de gevolgen voor
de aard en diepgang van de taken die daaruit
voortkomen. Een overkoepelend speerpunt voor alle
programma’s is het informatie gestuurd werken. De
huidige ICT-ontwikkelingen maken het complex om
de bijbehorende kosten voor de komende jaren goed
te kunnen schatten.
Eén element van de ontwerpbegroting 2023 vraagt
bijzondere aandacht: een aantal autonome
ontwikkelingen op het gebied van wet- en
regelgeving en ICT veiligheid. In paragraaf 2f worden
de autonome ontwikkelingen benoemd, inclusief de
versterkingsmaatregelen.
Het dagelijks bestuur is, net als de directie, zich er
ten volle van bewust dat deze voorstellen gebaseerd
zijn op een beste inschatting van dit moment.
Daarom wordt in paragraaf 3.3 voorgesteld nader
onderzoek te doen (inclusief externe toetsing) zodat
deze inschatting eind 2022 mogelijk bijgesteld kan
worden. Onderdeel van dit onderzoek is de
gezamenlijke ambities van bestuur en organisatie ten
aanzien van de uitvoering van taken die zijn
ondergebracht bij VGGM.
Mocht blijken dat dit nader onderzoek aantoont dat
uitbreiding niet nodig is, zal de voorgestelde
uitzetting van de begroting vanzelfsprekend niet
worden doorgevoerd. Ook is denkbaar dat op basis
van dit nader onderzoek aanvullende maatregelen
noodzakelijk zijn. Deze maatregelen worden
aansluitend verwerkt in de begroting 2024. Voorzien
is dat de ontwerpbegroting 2024 in december 2022
ter consultatie zal worden aangeboden aan de
raden.
De financiële uitgangspunten zijn opgenomen in
hoofdstuk 3, waaronder een toelichting op de

indexatie en de risico’s van de huidige inflatie en
geo-politieke situatie.
Paragraaf 3.5 bevat de actualisatie van de begroting
2021 en paragraaf 3.6 het voorstel
resultaatbestemming over 2020.
De belangrijkste risico’s voor VGGM hebben
betrekking op:
•
De meerjarige effecten van het COVID-19 virus
op de reguliere dienstverlening. Op dit moment
worden onderkend preventie ten aanzien van
kwetsbare groepen, advisering van
hygiënemaatregelen, versterking
infectieziektebestrijding, terug op niveau van
reguliere diensten voor derden zoals
reizigersvaccinaties en binden van
medewerkers en vrijwilligers aan de organisatie.
•
Naar aanleiding van de implementatie van de
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
(WNRA) is een complexiteit met betrekking tot
de positie van de vrijwilligers ontstaan. Op basis
van de huidige wet- en regelgeving is het
onderscheid tussen een brandweervrijwilliger
en een brandweermedewerker nauwelijks te
maken. Hiermee heeft de invoering van WNRA
een groot financieel risico op de betaalbaarheid
van het huidige brandweermodel. Landelijk
heeft een Denktank een oplossing voor deze
ontstane situatie bedacht in de vorm van
taakdifferentiatie. De financiële consequenties
van de taakdifferentiatie worden nog nader
geanalyseerd.
•
Arbeidsontwikkelingen, waaronder een krappe
arbeidsmarkt, vergrijzing en vitaliteit.
•
Sterk toenemende ICT-lasten als gevolg van
verdere digitalisering en plaats onafhankelijk
werken. Meerdere (verouderde) systemen
dienen op korte termijn vernieuwd te worden
gebracht en toenemende gebruikerswensen
gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen
zijn niet passend binnen de huidige ICTbudgetten.
•
Door grote druk op (gemeentelijke)financiën en
bij andere opdrachtgevers leidt tot
continuïteitsrisico’s van niet door gemeentelijke
bijdrage gefinancierde activiteiten.
De risico’s zijn nader uitgewerkt in paragraaf 4.1.
Deze begroting en kaders bevatten niet de
doelstellingen, taken en ontwikkelingen voor de
Stichting Veilig Thuis, welke onder de bestuurlijke
verantwoordelijkheid van VGGM valt. Met de
bestuurlijke portefeuillehouders is afgesproken om
voor de zomer van 2022 een separate begroting
2023 voor deze stichting op te stellen.
Om de leesbaarheid van de begroting te verbeteren
is onderzocht om de begroting in een online
omgeving te presenteren. Op dit moment vallen de
kosten om dat mogelijk te maken buiten de
financiële kaders.

3

BEGROTING & KADERS 2023

Inhoudsopgave
1.

INLEIDING .................................................................................................................................................... 2

2.

ONTWIKKELINGEN ...................................................................................................................................... 6
2a.

Programma COVID-19 ................................................................................................................. 6

2b.

Programma Crisisbeheersing ....................................................................................................... 7

2c.

Programma Brandweerzorg ...................................................................................................... 12

2d.

Programma GGD........................................................................................................................ 21

2e.

Programma Ambulancezorg ...................................................................................................... 32

2f.

Programma Bedrijfsvoering ....................................................................................................... 36

3.

FINANCIËN ................................................................................................................................................ 41
3.1

Nominale ontwikkelingen .......................................................................................................... 41

3.2

Evaluatie taken .......................................................................................................................... 41

3.3

Samen beter bedrijfsvoeren ...................................................................................................... 43

3.4

Investeringen ............................................................................................................................. 44

3.5

Effect op lopende begrotingsjaar 2022 ..................................................................................... 45

3.6

Voorstel bestemming resultaat over 2021 ................................................................................ 46

4.

PARAGRAFEN ............................................................................................................................................ 47
4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................... 47

4.2

Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................... 49

4.3

Financiering ............................................................................................................................... 51

5.

PLANNING EN CONTROL CYCLUS............................................................................................................. 52

BIJLAGE 1: ONTWIKKELINGEN IN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN ...................................................................... 53
a.

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Veiligheid ................................................................. 53

b.

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg ......................................................... 53

c.

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD .......................................................................... 54

d.

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4 ..................................................................... 54

e.

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage RVP ........................................................................... 55

f.

Verdeling van gemeentelijke bijdragen naar programma’s ...................................................... 55

BIJLAGE 2: SPECIFICATIE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE PER GEMEENTE ........................................................... 56
a.

Gemeentelijke bijdrage Veiligheid ............................................................................................ 56

b.

Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg .................................................................................... 56

c.

Gemeentelijke bijdrage GGD ..................................................................................................... 57

d.

Budgettair kader bijdrage JGZ 0-4 ............................................................................................. 57

e.

Budgettair kader bijdrage RVP .................................................................................................. 58

f.

Totale bijdrage per gemeente ................................................................................................... 59

g.

Aantallen inwoners .................................................................................................................... 59

h.

Opbouw gemeentefonds subcluster brandweer ....................................................................... 60

pagina 4

Ontwerpbegroting 2023 VGGM

BIJLAGE 3: GEPROGNOTISEERDE BALANS ........................................................................................................ 61
BIJLAGE 4: RESERVES EN VOORZIENINGEN ...................................................................................................... 63
BIJLAGE 5: MEERJAREN INVESTERINGSPLAN 2022 – 2026 ............................................................................. 64
BIJLAGE 6: TAAKVELDEN .................................................................................................................................... 65
BIJLAGE 7: RISICO’S IN RELATIE TOT TOEKOMSTBESTENDIGHEID .................................................................. 66

5

Ontwerpbegroting 2023 VGGM

2. Ontwikkelingen
In januari 2020 is onze afdeling
infectieziektebestrijding door het RIVM op de hoogte
gebracht van de ontwikkelingen in Wuhan naar
aanleiding van de COVID-19 uitbraak. Hierop is het
team infectieziektebestrijding binnen de GGD gestart
met de voorbereiding op een eventuele uitbraak in
Nederland. Na de eerste besmetting in Nederland
volgde snel een “intelligente lockdown” en sindsdien
staan de activiteiten van VGGM voor een groot deel
in het teken van de COVID-19 bestrijding. Ambities
zijn niet of in een langzamer tempo gerealiseerd. Om
die reden is de begroting relatief beleidsarm en
bevat het met name ambities die vanuit 2020 en
2021 doorschuiven.

2a.

Daarnaast zijn de effecten op de langere termijn op
dit moment niet te overzien en bestaat er
onzekerheid over de mogelijke consequenties in
2023 en verder. De aard en omvang van activiteiten
die direct of indirect het gevolg zijn van COVID-19
uitbraak zijn onzeker, denk hierbij onder andere aan
het al dan niet continueren van testen, traceren en
vaccineren, een nazorgfase, evaluatie, extra
aandacht voor en de consequenties voor (kwetsbare)
jongeren, het al dan niet weer op niveau zijn van
reizigersspreekuren, grotere behoefte aan taken op
het gebied van gezondheidsbevordering en
preventie etc. Deze onzekerheid is groot en heeft
mogelijk (forse) impact op de geformuleerde doelen
en de bijbehorende uitgavenen inkomsten.

Programma COVID-19

In Nederland hebben de 25 GGD-en een cruciale rol
in de bestrijding van het coronavirus (COVID-19) met
vaccineren, testen, en traceren dat wil zeggen bronen contactonderzoek en voorlichting aan inwoners
en (zorg)partners in opdracht van VWS. Met ingang
van de 5-maandsrapportage 2021 is er voor gekozen
om COVID-19 als een apart programma te
presenteren.
De aard en de omvang van de activiteiten voor 2022
en 2023 is onzeker. In de geactualiseerde begroting
2022 is gekozen om een vergelijkbaar volume als in
2021 te hanteren. Daarnaast zal mogelijk rekening
moeten worden gehouden met afbouw- of

transitiekosten van de huidige
programmaorganisatie. Eventuele meer/minder
activiteiten komen ten laste/gunste van de
specifieke bijdrage van VWS.
Beheersmaatregelen:
Aanvullende (landelijke) financiering voor extra
taken coronabestrijding
Ambities bijstellen: naast wettelijke taken en
coronabestrijding is er beperkte ruimte voor
nieuwe taken
Max. inzetten op werven, inwerken en versneld
opleiden nieuwe medewerkers

Wat mag het kosten
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2b.

Programma Crisisbeheersing

Het programma crisisbeheersing valt uiteen in de
pijlers multi taken, bevolkingszorg en GHOR. Voor
het programma crisisbeheersing zijn geen
overkoepelende doelstellingen en risico’s
opgenomen. Voor het programma Crisisbeheersing is
één ontwikkeling overkoepelende ontwikkeling,
namelijk de evaluatie van de wet veiligheidsregio.

Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s
De Wet veiligheidsregio’s wordt geëvalueerd. In de
zomer van 2019 is hiertoe een evaluatiecommissie
ingesteld. In december 2020 heeft deze commissie
haar bevindingen gerapporteerd en in februari 2021
heeft het Kabinet hierop een standpunt ingenomen.
De verwachting is da in het voorjaar van 2022 meer
duidelijkheid wordt gegeven op het gebied van
crisisbeheersing.
De evaluatie is van belang om zicht te krijgen op het
functioneren van het stelsel zoals beschreven in de
Wet Veiligheidsregio’s, zowel ten aanzien van de
bestuurlijke als operationele componenten. Het gaat
daarbij om de realisatie van efficiënte en kwalitatief
hoogwaardige brandweerzorg, geneeskundige
hulpverlening, bevolkingszorg, rampenbestrijding en

2b.1 Pijler multi
Binnen de veiligheidsregio wordt samengewerkt
tussen gemeenten, politie, defensie, waterschap en
andere partijen bij de uitvoering van taken op het
terrein van brandweerzorg, rampen- en
crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening,
openbare orde en veiligheid. Binnen de pijler multi
zijn de bestuurlijke en operationele activiteiten
opgenomen die betrekking hebben op de
samenwerking.

crisisbeheersing onder bestuurlijke regie. De
evaluatiecommissie heeft tot taak de
doeltreffendheid en de effecten van de Wet
Veiligheidsregio’s en onderliggende regelgeving in de
praktijk te onderzoeken en daarbij ook te bezien of
de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele
en toekomstige dreigingen, maatschappelijke
ontwikkelingen en ontwikkelingen in de
crisisbeheersing.
De commissie heeft met haar bevindingen inzicht
gegeven in wat goed werkt, waar
verbetermogelijkheden zijn en waar bij knelpunten
verbeteringen mogelijk zijn.
Voor nadere details wordt verwezen naar:
Evaluatiecommissie Wet op de veiligheidsregio's
(evaluatiewvr.nl).
Het is nog onduidelijk welke beleidsmatige en
financiële consequenties voortkomen uit deze
evaluatie.

Wat mag het kosten
Voor de aansluiting met de totale begroting zoals
opgenomen in paragraaf 1 is wel een financieel
totaaloverzicht opgenomen.

risicoanalyse. De huidige beleidsplanperiode loopt
tot en met 2023. De huidige aanpak om te komen tot
een regionaal risicoprofiel wordt het komende jaar
aangepast, waarbij het doel is dat de risicoanalyse
een veel dynamischer karakter krijgt. Daarbij past de
ontwikkeling van een Veiligheids Informatie
Knooppunt (VIK) van waaruit bij een incident realtime relevante informatie beschikbaar kan worden
gesteld aan operationele diensten.

Nieuwe Meldkamer Oost-Nederland
Dynamische risicosignalering
Het bestuur van VGGM stelt minimaal één keer per
vier jaar een beleidsplan waarin het beleid is
vastgelegd ten aanzien van de taken van de
veiligheidsregio. Dit beleid is gebaseerd op een

Gepland is dat in het voorjaar van 2023 de
meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn
operationeel wordt. Vanaf dat moment vinden de
meldkameractiviteiten voor de regio Gelderland7
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Midden vanuit deze meldkamer plaats. Dit is circa 6
maanden later dan de eerder planning.

Programma informatievoorziening
Veiligheidsregio’s

Per 1 januari 2020 zijn de beheeractiviteiten van de
huidige meldkamer in Arnhem overgedragen aan de
politie, in overeenstemming met de wetswijziging
meldkamers. Dit betekent dat de huidige
(systeem)beheerders die in dienst zijn bij VGGM over
zijn gegaan naar de politieorganisatie (nieuwe
werkgever). Gelijktijdig met deze overdracht van het
beheer is landelijk afgesproken dat de totale
budgetten van de meldkamer van brandweer en
ambulancedienst worden overgeheveld naar de
landelijke meldkamerorganisatie onder beheer van
de politie. Dat betekende een afroming van de BDUR
per 1 januari 2020 en op landelijk niveau overdracht
van het beheerbudget voor de
ambulancemeldkamer.

Het Programma Informatievoorziening 2020-2025 is
in 2020 vastgesteld door het veiligheidsberaad en
gebaseerd op de volgende hoofdlijnen:
•
Continuïteit (onder andere versterking van de
eigen informatiebeveiliging in de regio,
voortzetting van de collegiale toetsing
informatieveiligheid en aansluiting bij het
National Cyber Security Centre)
•
Samenwerking (met partners en met
databronnen)
•
Informatie gestuurd werken om beter beleid te
kunnen maken, beter te kunnen managen,
meer risico’s te kunnen voorspellen en veiliger
en efficiënter te kunnen werken.
De mogelijkheden - en (financiële) impact voor
VGGM worden nog uitwerkt.

De kosten die VGGM in de periode tot aan het
operationeel zijn van de meldkamer Oost-Nederland
maakt voor de taken die niet worden overgeheveld
zullen naar verwachting groter zijn dan het
resterende budget. Dit bedrag wordt als maximaal
200.000 per jaar. Voor deze lasten is vanuit het
resultaat over het boekjaar 2019 een
bestemmingsreserve gevormd.
Op basis van de gemaakte afspraken met de politie
en het gegeven dat de meldkamers voor Gelderland
Zuid en Gelderland Midden zijn samengevoegd is het
risico minder groot als in 2019 geschat. Anderzijds
zal het risico langer duren doordat de opening van
de meldkamer in Apeldoorn in de tijd is uitgesteld
naar het voorjaar van 2023. De verwachting is dat de
gevormde bestemmingsreserve het risico afdoende
afdekt.
De verwachting is dat de financiële kaders na
overgang in Apeldoorn wél dekkend zijn voor de
uitvoering van de operationele meldkamertaken als
gevolg van schaal efficiëntie in het operationeel
proces.

Veiligheidsinformatiecentrum
Op dit moment is de (multi) informatievoorziening
ten behoeve van opschalingsituaties basaal ingericht.
De 5 Veiligheidsregio’s die vanaf 2023 samenwerken
in de Meldkamer Oost-Nederland hebben
gezamenlijk informatievoorziening en informatie
delen als een belangrijk thema voor de nieuwe
meldkamer benoemd. Meer (achtergrond)
informatie uit de eigen systemen en uit de systemen
van partners op de meldkamer kan de (gezamenlijke)
aanpak sterk verbeteren.
De politie kent al haar RTIC (Real-Time Intelligence
Center) op de meldkamer. De veiligheidsregio’s zijn
soortgelijke ontwikkelingen gestart en de RAV’s gaan
voorzien in één functionaris, die de informatiespil is
tussen haar eigen operationele proces en haar
samenwerking partners in de meldkamer. Deze
ontwikkelingen worden aan elkaar verbonden met
als doel om, binnen de wettelijke kaders, elkaar zo
actueel mogelijk van informatie te voorzien.

Wat mag het kosten
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2b.2 Pijler bevolkingszorg
Gemeenten hebben als onderdeel van het openbaar
bestuur een algemene zorgplicht voor hun inwoners
en vervullen daarmee een essentiële rol in de
crisisbeheersing. De activiteiten kunnen worden
verdeeld naar de volgende taken:
crisiscommunicatie, acute bevolkingszorg en
(preparatie) nafase.
Zowel in het rapport van de evaluatiecommissie Wet
veiligheidsregio’s als in het kabinetsstandpunt
daarop wordt voorgesteld om de veiligheidsregio’s
een sterkere regierol te geven op bevolkingszorg en
crisiscommunicatie. Het Veiligheidsberaad heeft op 4
oktober 2021 besloten de adviezen van de

evaluatiecommissie en het Kabinetsstandpunt verder
uit te werken in een landelijk beschreven
kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg (incl.
crisiscommunicatie), ter vaststelling door de 25
besturen veiligheidsregio. Het vastgestelde
kwaliteitsniveau kan vervolgens dienen voor
implementatie in de regio’s en daarnaast worden
meegenomen in het traject van de wetsontwikkeling.
In 2021 is verzocht om de afbouw van het team
bevolkingszorg in 2022 uit het resultaat 2021 te
dekken. In de geactualiseerde begroting 2022 (zie
3.5) is hiervoor een bedrag van € 132.000
opgenomen).

Wat mag het kosten
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2b.3 Pijler GHOR
De GHOR draagt zorg voor de coördinatie, aansturing
en regie van de geneeskundige hulpverlening bij
rampen en crisis. Ook adviseert de GHORgemeenten, andere overheden en organisaties op
dat gebied. Voor 2023 zijn de volgende
beleidsmatige ontwikkelingen te benoemen.

Informatie-uitwisseling ten tijde van crisis en in
de voorbereiding
Ook de COVID-19-crisis laat zien hoe belangrijk het is
om het proces informatie-uitwisseling verder te
verbinden met een permanent toestandsbeeld
capaciteit in de zorgketen. Ook de aansluiting op een
dynamisch risicoprofiel helpt bij het tijdig herkennen
van risico’s en daarmee de inzet van de juiste
interventies.

Continuïteit van zorg in de keten (acuut en niet
acuut)
De COVID-19-crisis heeft laten zien dat zorg niet
onuitputtelijk flexibel en beschikbaar is. Er is een
alsmaar toenemende druk op de beschikbaarheid
van de zorg door enerzijds krapte op de
arbeidsmarkt en anderzijds een verhoogde vraag als
gevolg van een toename van kwetsbare burgers in
de thuissituaties en een steeds ouder wordende
groep ouderen. De verwachting is dat deze situatie
de komende jaren niet alleen aanhoudt maar ook in
ernst en frequentie toe zal nemen. Tijdens COVID-19

zijn er sterke (sub)regionale netwerken ingezet
waarin acute en niet acute zorgpartners aan elkaar
verbonden zijn ten gunste van de continuïteit van
zorg in de keten. Het in standhouden en door
ontwikkelen van deze netwerken heeft ook voor de
toekomst een absolute meerwaarde.
Daarnaast geldt dat het essentieel is om deze
capaciteitsrisico’s tijdig te signaleren door een
continu inzicht in de beschikbaarheid van acute zorg.
De ketenpartners, betrokken bij de in- door- en
uitstroom in de acute zorg, kunnen op basis van deze
informatie afgestemd op elkaar handelen.
Het openbaar bestuur kan op basis van hetzelfde
toestandsbeeld zo nodig haar rol nemen als het gaat
om (mogelijke) effecten die leiden tot verstoring van
de openbare orde en veiligheid.

Toenemende evenementenadvisering
Als gevolg van de kennis die is opgedaan met
experimenten op het gebied van coronaveilig
organiseren van evenementen zal er extra druk op
de adviserende en voorbereidende rol van de
veiligheidsregio komen te liggen. In de komende
periode zal de veiligheidsregio en de
vergunningverlener (gemeenten) gezamenlijk zich
hierop moeten voorbereiden.

Doelenboom
Wat willen
bereiken?
Strategisch doel
Regie op
voorbereiding van
de geneeskundige
hulpverlening bij
rampen en crises
Advisering van
andere overheden
en organisaties op
het gebied van de
geneeskundige
hulpverlening bij
rampen en crises

Het 24/7 in staat
zijn om tijdens
rampen en crises de
geneeskundige
hulpverlening te
coördineren, aan te
sturen en te
regisseren.
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Wat gaan we ervoor doen?

Wat is het beoogde effect?

Operationeel doel
Zorginstellingen zijn zich
bewust van hun rol en eigen
verantwoordelijkheid binnen
de zorgketen

Prestaties
Actuele schriftelijke afspraken met
acute- en publieke zorgpartners.

Maatschappelijk effect
Zorgpartners zijn voorbereid
op geneeskundige
hulpverlening in geval van
rampen en crises

Adviseert over
crisisbeheersing (het optreden
tijdens rampen en crises of
(dreigende) verstoring van de
zorg continuïteit)
Adviseert over
risicobeheersing (het
voorkomen van rampen en
crises)

Adviseren en bieden van
ondersteuning aan partners in de
zorgketen om hun zorg continuïteit
te garanderen

Alle zorgorganisaties kunnen
zorg verlenen onder alle
omstandigheden, ook tijdens
rampen en crises.

Bijdragen aan multidisciplinaire
advisering over evenementen en
infrastructurele projecten aan
gemeenten, andere overheden en
bedrijven (mede in relatie met de
nieuwe Omgevingswet)
Crisisorganisatie die voldoet
aan toetsingskader inspectie
J&V
Werven en selecteren nieuwe
crisisfunctionarissen
Beschikbaar hebben van
gekwalificeerde
crisisfunctionarissen
OTO-plan; uitvoeren van
activiteiten voor ontwikkeling
en blijvende vakbekwaamheid.
Materieel (vervoer,
communicatiemiddelen en
kleding) permanent op orde

Beperken gezondheidsschade
voor inwoners van GM

24x7 paraatheid van
kwalitatief hoogstaande
crisisorganisatie

Efficiënt en effectief optreden
van de crisisorganisatie tijdens
rampen en crises.

Ontwerpbegroting 2023 VGGM

Verbinden van de
geneeskundige hulpverlening
met openbare orde en
veiligheid tijdens crises of
rampen.

-

Visie zelfredzaamheid GHOR
en Veiligheidsregio ten
uitvoering brengen

-

-

-

-

-

In de voorbereiding
op en tijdens
rampen en crises is
er specifiek
aandacht voor niet
of verminderd
zelfredzamen.
Er wordt daar waar
mogelijk gebruikt
gemaakt van de
veerkracht van de
bevolking.
Het doelmatig en
doeltreffend
inzetten van
publieke
gezondheidstaken

Voorkomen en beperken van
gezondheidsschade van
burgers als gevolg van crises,
rampen en zware ongevallen.

-

-

Ondersteunen van bevoegd
gezag bij incidenten met
(mogelijke)maatschappelijke
onrust

Informatiemanagement t.b.v.
instellingen (m.b.v. GHOR 4all
en LCMS)
Realiseren van een systeem
tbv informatie-uitwisseling in
de zorgketen in het kader van
rampenbestrijding en
crisisbeheersing.
Netwerk bouwen
Analyseren van kwetsbare
groepen
Bieden van
handelingsperspectieven tijden
rampen en crisis
Adviseren van sociale netwerk
en zorginstelling rondom
verminderd zelfredzamen.
Samenwerking met andere
disciplines
Visie zelfredzaamheid
toepassen in oefeningen.
Inzetten Psychosociale
Hulpverlening, Medische
milieukunde, Infectieziekten,
gezondheidsonderzoek indien
nodig.
Onderwijs toepassen/
vakbekwaam houden van
betrokken functionarissen.
Procedures crisisorganisatie op
orde brengen c.q. houden

Adviseren van bevoegd gezag en
inzetten hulpverlening bij incidenten
met (mogelijke) maatschappelijke
onrust.

Verminderd zelfredzamen
worden zo goed mogelijk
ondersteund tijdens rampen
en crises.
Er wordt tijdens een ramp en
crises, daar waar mogelijk, een
beroep gedaan op zelfredzame
burgers t.b.v. de groep
verminderd en niet
zelfredzame burgers
-

Burgers ontvangen de
meeste adequate hulp.
Beperken
gezondheidsschade
Burgers ontvangen de
meest adequate hulp.

Wat mag het kosten
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2c.

Programma Brandweerzorg

De brandweerorganisatie voert de taken uit op het
gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en
crisisbeheersing zoals omschreven in de Wet
Veiligheidsregio's. Het programma valt uiteen in 3
pijlers, namelijk operatie, risicobeheersing en
meldkamer. De brandweer voert daarnaast de
multidisciplinaire coördinatie uit in de voorbereiding
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, deze
zijn uitgewerkt in het programma crisisbeheersing.

In 2019 is het beleidsplan brandweer voor 2020 tot
en met 2023 vastgesteld. Dit beleidsplan beschrijft
de speerpunten in relatie tot ontwikkelingen die op
de brandweer afkomen. Deze speerpunten zijn:
Vrijwilligheid en paraatheid, risicogerichtheid en
meldkamer Oost-Nederland. Voor de periode 20202023 wil Brandweer Gelderland-Midden zorgen voor
een toekomstbestendige, slagvaardige organisatie
met een sterke risicogerichte informatiepositie die
anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen.
Daarmee willen wij een belangrijke bijdrage te
leveren aan een (brand)veiligere samenleving.
Zoals is verwoord in het beleidsplan zal in 2022 de
huidige organisatiestructuur van Brandweer
Gelderland-Midden worden geëvalueerd. Binnen
Brandweer Gelderland-Midden is de crisisbeheersing
op dit moment een minder herkenbaar deel binnen
de afdeling operationele voorbereiding. Kijkend naar
de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s en de
versnelde ontwikkelingen door de Coronacrisis is de
verwachting dat de crisisorganisatie een duidelijke

eigen plek gaat krijgen binnen de VGGM. Daarnaast
wordt onderzocht of op andere onderdelen
verbeteringen mogelijk zijn met het oog op de
toekomst.
De prestaties blijven op het afgesproken niveau,
waarbij de minimumeisen uit de wet worden
gerespecteerd. Bij de opkomsttijden voldoet de regio
niet 100% aan de wettelijk eis. Dit is in de praktijk
ook niet haalbaar. Brandweer Nederland werkt aan
een nieuwe systematiek, die mogelijk ook voor
Gelderland-Midden nieuwe normen met zich mee
kan brengen.
Brandweer Gelderland-Midden investeert in haar
mensen; zowel in de beroeps en vrijwillige
brandweermensen, alsook in de crisisorganisatie en
zet deze mensen en het benodigde materieel
optimaal en kostenbewust in om de samenleving van
dienst te zijn.
Beleidsuitgangspunten regionaal:
Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweer 2018
Handhavingsbeleid industriële veiligheid 2018
Visie Basisbrandweerzorg 2014
Visie Uitruk op maat 2014
Visie Paraatheid 2014
Visie Specialistische taken 2014
Visie Brandveilig Leven 2014
Dekkingsplan 2017

Risico’s
Risico
Paraatheid brandweer onder druk als gevolg van
afnemende beschikbaarheid vrijwilligers en gevolgen
invoering WNRA.
Een afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers leidt
eveneens tot een grotere instroom van nieuwe
vrijwilligers. Dit leidt tot hogere opleidingskosten.
Gevolgen 20-jarigenbeleid beroepsbrandweermensen
repressieve dienst
Vergrijzing samenleving en uitbreiding
participatiemaatschappij waardoor minder zelfredzame
mensen langer zelfstandig wonen
Verscherping milieuregels en invoering milieuzones
voor diesel (brandweer)voertuigen met mogelijke
versnelde afschrijving wagenpark met bijkomende extra
financiële gevolgen
Beperking capaciteit bluswater vanuit reguliere
drinkwatervoorziening door aanpassing
waterleidingnetwerk
Extra kosten door afkopen contracten
waterleidingbedrijven en verwijderen brandkranen

Beheersmaatregel
Vanuit Brandweer Gelderland-Midden vroegtijdig inspelen op
maatschappelijke verandering en landelijke ontwikkelingen van de
arbeidsmarkt en het toepassen van een strategische
personeelsplanning

Personeelsplanning afstemmen door in- doorstroom en
uitstroombeleid
Landelijke gedragsbeïnvloeding risicogroepen, woningcorporaties,
verzekeraars, zorgaanbieders e.d., versterken samenwerking met
externe partijen en inzet van innovaties die bijdragen aan
brandveiligheid
Vroegtijdig anticiperen vanuit investeringsschema en
incorporeren in vervangingsschema wagenpark

Aanschaf tankwagens voor borging bluswatercapaciteit
brandweer
Vroegtijdig voldoende financiële middelen reserveren. Op de
lange termijn reductie kosten onderhoud en beheer brandkranen
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Wat mag het kosten

2c.1 Pijler operatie
De activiteiten met betrekking tot operatiën hebben
betrekking op het (voorbereiden op) het bestrijden
van brand en verlenen van hulp bij ongevallen.

Landelijke agenda brandweerzorg 2018-2022
In de landelijke agenda brandweerzorg wordt een
aantal ontwikkelopgaven benoemd waar Brandweer
Nederland de komende jaren zich op richt. In de kern
komt het hierbij neer op de volgende
ontwikkelopgaven: innovatief samenwerken,
risicogericht werken, voor elke taak de juiste maat,
vakmanschap versterken, vitale medewerker en
organisatie.
Deze landelijke ontwikkelopgaven sluiten goed aan
bij de vier kernwaarden die tot uiting zullen komen
in het beleidsplan brandweer 2020-2023:
Verbinding, Vertrouwen, Vakmanschap en Vitaliteit.

Paraatheid brandweer in relatie tot
beschikbaarheid vrijwilligers
In het kader van de inwerkingtreding van de Wet
Normalisering Rechtspositie Ambtenaren is landelijk
onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid
van het huidige stelsel van de vrijwillige brandweer.
Rode draad hierbij was in hoeverre het nodig was
om te komen tot taakdifferentiatie tussen beroeps
en vrijwillig brandweerpersoneel. De resultaten van
het laatste onderzoek zijn enkele maanden geleden
naar de Tweede Kamer gestuurd. In 2022 zal nadere
uitwerking worden gegeven aan de noodzakelijke
maatregelen, maar deze zullen naar verwachting
voor onze regio beperkt zijn. In essentie komt het
erop neer dat de inzet van vrijwilligers ook écht
vrijwillig is en dat geen sprake mag zijn van
kazernering en pikettering van vrijwilligers.
Door verbeteringen in de techniek (precom-pager) is
er meer inzicht gekomen over de verwachte
paraatheid per post. Dit inzicht kan de
brandweerorganisatie gebruiken om de paraatheid
over de regio ter verbeteren. Ook op het gebied van

oefenen vindt steeds meer innovatie plaats, deels
noodgedwongen om de geoefendheid tijdens de
COVID-19 crisis op peil te kunnen houden of nog
thuis is. De verwachting is dat deze innovatie het
komende jaar verder door zet.

In-, doorstroom- en uitstroombeleid
In-, doorstroom en uitstroombeleid past binnen het
speerpunt paraatheid van vrijwilligheid uit het
beleidsplan brandweer 2020-2023. Gesignaleerd
wordt dat de tijd dat een vrijwilliger verbonden is
aan de organisatie korter wordt. De uitstroom is
opgelopen van circa 5% in 2012 naar circa 9% nu. Dit
brengt paraatheidsrisico’s met zich mee alsmede
tekorten op het opleidingsbudget. Daarnaast is het
zogenaamde 20-jarigenbeleid een belangrijke
ontwikkeling: brandweermensen mogen niet langer
dan 20 jaar hun bezwarende functie uitoefenen. De
werkgever begeleidt hen naar een passende functie
na deze 20 jaar. Dit geldt voor mensen die vanaf
2006 in dienst getreden zijn.
Doel is te komen tot vastgesteld beleid met
betrekking tot instroom, doorstroom en uitstroom
van repressief personeel (zowel vrijwillig als beroeps)
met daarbij een implementatieplan. Het proces van
werving en selectie valt hierbuiten.

Van aanbod naar vraag gestuurd oefenen
Op het gebied van de vakbekwaamheid is de
organisatie al enige tijd bezig met een verschuiving
van aanbod naar vraaggestuurd oefenen. Dit geeft
de verschillende brandweereenheden meer ruimte
om te oefenen op basis van risico’s in hun directe
omgeving en op basis van ervaringen die zij zelf
hebben opgedaan.

Dekkingsplan
In 2022 zal het regionaal dekkingsplan worden
vernieuwd. Het is normaal dat het dekkingsplan
periodiek wordt geactualiseerd maar dit keer zal
sprake zijn van een forse aanpassing. Aanleiding
13
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hiervoor is de landelijke ontwikkeling van
gebiedsgerichte opkomsttijden. De gemeenteraden
zullen medio zomer 2022 in de gelegenheid worden
gesteld inhoudelijk in gesprek te gaan over de
uitgangspunten die de basis vormen van het nieuwe
dekkingsplan.

Wagenpark personenvoertuigen in relatie tot
duurzaamheid
Het wagenpark van de brandweer bestaat
momenteel voornamelijk uit dieselvoertuigen. De
maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid en
de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van
milieuzones leidt ertoe dat ook VGGM nadenkt over
een transitie naar een meer duurzame oplossing
voor haar personenvoertuigen. De ontwikkeling op
het gebied van alternatief aangedreven
personenauto’s gaan snel. Het is te verwachten dat
op het moment van her-aanbesteding van het
huidige wagenpark voldoende aanbod is aan emissie
loze personenauto’s. De prijs van emissie loze
voertuigen ligt op dit moment echter een stuk hoger
dan de prijs van met fossiele brandstof aangedreven
voertuigen. Het ligt in de lijn der verwachting dat
deze prijzen op het moment dat het aanbod
toeneemt zullen dalen, er is echter geen zekerheid
op dat gebied. Op basis van het huidige budget en
afschrijvingstermijnen is vervanging naar emissie
loze personenwagens nog niet mogelijk. Op het
moment van aanbesteden zullen we een nieuwe
analyse maken en onderzoeken of het verlengen van
de afschrijvingstermijnen een deel van de oplossing
kan geven.

Investeringsschema
Bij de regionalisering van de brandweer is een
omvangrijk investeringsprogramma vastgesteld
waarmee onder meer de structurele vervanging van
voertuigen en materialen is geborgd (ca € 50 mln).

Het vervangingsschema is zodanig dat de afgelopen
jaren geld “over” bleef in de wetenschap dat over
enkele jaren een omslagpunt zal ontstaan waarna in
een beperkt aantal jaar daarna een “tekort” resteert.
Bovendien is duidelijk geworden dat veel maar niet
alle structurele vervangingen zijn ondergebracht in
het investeringsprogramma. Dit betreft veelal
materieel boven de sterkte. Hierdoor is het huidige
budget te kort om in overeenstemming met het
dekkings- en materieelplan alle vervangingen te
kunnen uitvoeren. In 2021 is besloten om dit tekort
op te lossen door een reductie van de specialistische
voertuigen.

Bluswatervoorziening
De primaire bluswatervoorziening (brandkranen)
behoort tot de infrastructuur van Vitens in het kader
van drinkwatervoorziening. De kwaliteit van
drinkwater is hierbij het primaire belang wat soms
op gespannen voet staat met voldoende bluswater.
De tendens is dat de brandweer steeds minder
afhankelijk wordt van de primaire
bluswatervoorziening vanuit brandkranen en meer
gebruik maakt van andere voorzieningen zoals
tankwagens. Op de lange termijn reduceert hiermee
ook de kosten van onderhoud en beheer van
brandkranen.

Blusschuim
Ten behoeve van brandbestrijding wordt onder
andere gebruik gemaakt van fluorhoudend
blusschuim. Dit fluorhoudend blusschuim is
milieubelastend en om die reden wordt gezocht naar
een minder milieubelastend blusmiddel. Hiervoor
wordt aansluiting gezocht bij landelijke
ontwikkelingen om in de toekomst over te kunnen
stappen.

Doelenboom
Wat willen we bereiken
Strategisch doel
Effectief optreden bij
brand en andere
incidenten

Wat gaan we ervoor doen
Operationeel doel
Personeel in staat stellen
op een professionele en
veilige manier te werken

Wat is het beoogd
maatschappelijk effect

Prestatie 2021-2024
•

•
•
•
•
•
•

Landelijke agenda brandweerzorg, innovatief
samenwerken, risicogericht werken, voor
welke taak de juiste maat, vakmanschap
versterken, vitale medewerkere en
organisatie. Kernwaarden Brandweer
Gelderland-Midden, verbinding, vertrouwen,
vakmanschap en vitaliteit
Paraatheid brandweer in relatie
beschikbaarheid vrijwilligers (aansluiting bij
landelijk programmaplan vrijwilligheid)
In-doorstroom- en uitstroombeleid
Project Repressieve beroepsorganisatie
Arnhem-Ede-Centrum
Van aanbod naar vraag gestuurd oefenen
Innovatie in oefenen (interregionaal VRprogramma)
Blijven investeren in het creëren van een
veilig en gezond arbeidsklimaat voor
repressieve medewerkers

Minder schade en
slachtoffers bij brand en
andere incidenten

De burger weet wat hij wel,
maar ook wat hij niet van de
brandweer mag verwachten
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Verbeteren en vervangen •
van middelen en
materieel nodig voor
brandbestrijding en
•
andere acute hulp

•
•

Verbeteren van
•
processen voor dagelijkse
brandweerzorg en
hulpverlening
•

•

•
•

•
Uitbreiden interregionale •
samenwerking
•
•
•

•

Duurzaam inzetbare
medewerker, die goed is
opgeleid en kennis en
vaardigheden blijft
ontwikkelen.

Aantoonbaar vakbekwaam •
•
Kwaliteit impuls oefenen
op de post

•
•
•
•

Duurzaam wagenpark

In balans brengen
persoonlijk leren,
teamleren en
organisatieleren
Terugbrengen van de
uitlaatgas emissie

•
•

Wagenpark in relatie tot duurzaamheid,
onderzoeken mogelijkheid gefaseerd overgaan
naar duurzaam wagenpark
Overgang van primaire bluswatervoorziening
(reguliere drinkwatersysteem) naar
alternatieve bluswatervoorziening in
eigenbeheer (tankwagens).
Innoveren van informatie-uitwisseling in de
veiligheidsketen (bijv. met behulp van geoinformatie, Live-OP, LCMS)
Innovatie op materieel en materiaal in te
bedden in onze organisatie. Het gaat hier met
name om landelijke ontwikkelingen die ook
voor Brandweer Gelderland-Midden van
meerwaarde zijn
Uitruk op maat, waar gewenst doorvoeren van
flexibelere repressieve organisatie met behoud
van slagkracht
Kennisdeling (landelijk en regionaal) op basis
van kenniscentrum, evaluaties en de
resultaten van incidentgegevens
Structureel evalueren van brandweerinzetten,
incidentgegevens en deze resultaten omzetten
in betere werkwijzen
Toewerken naar operationele grenzen, als
vervanger van vaste regiogrenzen
Actualisatie van het dekkingsplan in 2022,
uitgaande van gebiedsgerichte opkomsttijden,
in plaats van (nu nog) wettelijke verplichte
objectgerichte opkomsttijden (project
Rembrand)
Voorbereiding en implementatie van een
gezamenlijke meldkamer Oost5
Verder intensiveren samenwerking oost5 en
landelijke/interregionale projectgroepen
Voorbereiding en implementatie van een
gezamenlijke meldkamer Oost5
Bestendigen samenwerking Oost5 bij
uitvoering duiktaak
Optimaliseren samenwerking en delen
expertise natuurbrandbestrijding
Oost5/landelijk
Brandbestrijding en hulpverlening effectiever
en efficiënter maken door samenwerking met
omringende regio’s
Invoering Profchecks
Groter veiligheidsgevoel
Registratie: van kwantiteit naar kwaliteit
Een betrokken brandweer
organisatie
Opleiden ploeginstructeurs
Verder uitbouwen producten oefenen op maat
Team vakbekwaamheid maakt onderwijskundig
onderbouwde producten
Gebruik maken van moderne inzichten (brein
leren), middelen en technieken (Virtueel,
argumented reality e.d.)
Van aanbod naar vraaggericht oefenen
individueel en op postniveau
Meer risicogericht oefenen

De markt actief volgen, aan de hand van nieuwe
Voorbeeldfunctie voor de
ontwikkelingen bijsturen, en indien mogelijk
energietransitie en behalen
inzetten op emissiearme of emissie loze voertuigen. klimaatdoelstellingen.
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2c.2 Pijler Risicobeheersing
De activiteiten van risicobeheersing zijn gericht op
een gezonde en veilige leefomgeving door de
realisatie van: minder branden, minder slachtoffers
en minder schade.

Impact omgevingswet en visie risicogerichtheid
De impact omgevingswet en visie risicogerichtheid
past binnen het speerpunt risicogerichtheid uit het
beleidsplan brandweer 2020-2023. De nieuwe
Omgevingswet beoogt een veilige en gezonde
fysieke leefomgeving te bereiken en in stand te
houden. Na de decentralisaties in het sociaal domein
bereiden gemeenten zich voor op deze
decentralisatie binnen het fysieke domein. Door
deze wetswijziging en de door de Raad van
directeuren Veiligheidsregio’s, Raad van Regionaal
Brandweercommandanten en Raad van directeuren
Publieke Gezondheid vastgestelde visie ‘De
beweging van risicobeheersing naar risicogerichtheid
in 2020: Samen zorgen voor échte coproductie!’,
veranderen de advies- en toezichtrol op het gebied
van een gezonde en (brand)veilige leefomgeving.
Het heeft de voorkeur om in vroegtijdig stadium aan
tafel te zitten zodat de brede scope van veiligheidsen gezondheidsaspecten meegenomen kunnen
worden in omgevingsvisies, -plannen en de verdere
uitwerking hiervan in de fysieke leefomgeving. In het
licht van preventie en het verkleinen van
sociaaleconomische gezondheidsverschillen is de
leefomgeving immers een belangrijke “knop”
waaraan gedraaid kan worden. Daarnaast wordt
steeds meer van de brandweer gevraagd om flexibel
in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen,
zoals bijvoorbeeld ondermijning en illegaliteit.
Om ook in de toekomst toegevoegde waarde te
hebben investeert de brandweer in de vaardigheden
en kennis van medewerkers. De specialist die op
afstand plannen en vergunningen beoordeelt,
ontwikkelt zich tot een adviseur die zijn rol en
inbreng afstemt op de fase in het proces en de
betrokken (maatschappelijke) partners. Meer
“risicogericht werken” betekent ook voorbereid zijn
op complexere vraagstukken (zoals de
energietransitie). Naast inhoudelijke expertise vraagt
dit communicatieve vaardigheden,
overtuigingskracht en samenwerking in netwerken.
Ook wordt aangesloten op een ander digitaal-stelsel
en informatiehuizen. Middels een (reorganisatie-)
programma speelt de brandweer in op de
bovengenoemde ontwikkelingen. In 2021 heeft het
AB van VGGM goedkeuring gegeven om dit
programma tot uitvoering te brengen.
Onze omgeving en die van onze partners verandert.
Om die reden willen wij een andere rol innemen
binnen ons netwerk. Deze verandering leidt tot een
andere kijk naar de omgeving en een andere kijk
naar onze afdeling door onze partners. Onze
langetermijnvisie is om door onze omgeving gezien
te worden als expertisecentrum. Het
expertisecentrum vervult de behoefte van onze
omgeving aan betrouwbare informatie over branden omgevingsveiligheid. Zowel van de publieke als
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private partijen. Als expertisecentrum hebben wij
een sterke informatiepositie en komen onderzoek,
innovatie, samenwerking (tussen private en publieke
partijen), onderwijs, voorlichting en evaluatie van
incidenten bij elkaar.

Project Veilige Energietransitie (VET)
De ontwikkelingen op het gebied van de (veilige)
energietransitie gaan snel. Het is een uitdaging om
snel en adequaat in te kunnen spelen op alle
veranderingen. Binnen de brandweer is een
regiegroep ingesteld die de (landelijke)
ontwikkelingen monitort en informatie binnen de
brandweer verspreid. In het netwerk met
gemeenten worden pragmatisch oplossingen
onderzocht zodat hier meer gericht op geadviseerd
kan gaan worden.

Landelijke herijking Brandveilig Leven
Brandweer Nederland heeft in 2016 op basis van
nieuwe visies en onderzoeken vier speerpunten
benoemd voor de toekomst. Zo worden
risicogroepen gestructureerd geanalyseerd, wordt
op Brandveilig Leven gestuurd door beïnvloeders,
worden innovaties gestimuleerd en er wordt
geïnvesteerd in de kennis en kwaliteit van het eigen
personeel. Daaraan is de laatste jaren de inzet op
gedragsverandering toegevoegd.
Deze speerpunten staan de komende jaren centraal
en worden uitgewerkt in concrete acties. Vanuit
deelnemende gemeenten is aangegeven dat de
risicogroep ouderen bijzondere aandacht verdiend.
De herijking gaat ervan uit dat de brandweer een
goede informatiepositie heeft, maar andere partijen
de grootste invloed hebben, zoals gemeenten,
verzekeraars, zorgaanbieders,
woningbouwcorporaties, cliëntenraden en media. Zij
worden volgens de herijking nadrukkelijker ingezet.
Dit vergt een andere benadering. Daarnaast is één
van de speerpunten dat gedragsbeïnvloeding alleen
onvoldoende is en ook ingezet wordt op innovaties
die bijdragen aan brandveiligheid.
In 2021 is een actieplan Brandveilig Leven opgesteld .
De basis hiervoor is de (in 2014 bestuurlijk
vastgestelde) Visie Brandveilig Leven Het
programmaplan plaatst deze visie in de huidige tijd
en schetst daarvoor drie ambitiescenario’s. Begin
2022 wordt de ambitie bepaald: brons – zilver –
goud. In het programmaplan beschrijven we onder
meer hoe we onze eigen brandweermedewerkers
nadrukkelijker in kunnen zetten om het
gedachtegoed te verspreiden. Daarnaast geven we
aan hoe we andere partijen, zoals gemeenten,
verzekeraars, zorgaanbieders,
woningbouwcorporaties en (social) media optimaler
kunnen betrekken.
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Impuls omgevingsveiligheid
De Veiligheidsregio’s hebben momenteel de
structurele adviestaken inzake de Besluiten Externe
Veiligheid Inrichtingen (Bevi), Externe Veiligheid
Buisleidingen en Externe Veiligheid Transport. Het
betreft de taakuitvoering van het lokale externe
veiligheidsbeleid voor de wettelijke externe
veiligheid adviezen over vergunningverlening,
toezicht, handhaving (VTH) en ruimtelijke ordening.
VGGM ontving jaarlijks circa € 135.000 voor deze
taken van het Rijk.
Vanaf 2021 worden de gelden overgeheveld naar de
reguliere fondsen. Aan het gemeentefonds voor de
15 gemeenten binnen Gelderland-Midden wordt
€ 134.000 toegevoegd. Dit bedrag heeft betrekking
op de volledige taakuitvoering van externe
veiligheid/omgevingsveiligheid. Het is de bedoeling
dat de taakuitvoering van zowel de
omgevingsdiensten als veiligheidsregio’s met deze
middelen gefinancierd worden. Hierbij wordt
gedacht aan een verdeling van 60% respectievelijk
40%.
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet
(verwacht per 1 juli 2022) wordt het bestuur van de
veiligheidsregio de wettelijke adviseur ten aanzien

van milieubelastende activiteiten en niet alleen
externe veiligheid. Dit betreft Bevi-bedrijven en
bedrijven met ontplofbare stoffen of grote
hoeveelheden vuurwerk. Dit betreft circa 85 risicoobjecten die in het reguliere adviestraject
meegenomen gaan worden. In 2022 werken we
deze wijziging van onze advisering nader uit met de
andere veiligheidsregio’s in Gelderland en Overijssel.

Meldingsplicht Wonen met zorg
Mede door demografische ontwikkelingen zijn
afgelopen jaren diverse wooncomplexen
gerealiseerd voor mensen die zorg nodig hebben.
Deze complexen hebben een verhoogd
veiligheidsrisico, mede omdat bewoners in geval van
een incident veelal niet zelfstandig het complex
kunnen verlaten. De wetgever is voornemens om in
het Besluit Bouwen Leefomgeving (BBL) rekening te
houden met “Wonen met zorg”, onder andere door
meer advisering en vooral toezicht vanuit de
brandweerorganisatie. In 2022 zal nader worden
uitgewerkt om hoeveel objecten het in GelderlandMidden gaat en hoe invulling aan het aangepaste
besluit kan worden gegeven.

Doelenboom
Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2020-2023

Brandveilige samenleving
door minder slachtoffers,
minder branden en
minder schade

Bewustzijn creëren over
(brand)veiligheid bij
burgers, bedrijven en
(zorg)instellingen.

•
•

•
•
•

Bijdragen aan
brandveiligheid van
bedrijven en hun
omgeving

•

•

Zorgen dat brandveiligheid een integraal
onderdeel is van relevante gemeentelijke
plannen en processen
Samenwerking met betrokken gemeenten en
woningcoöperaties continueren en uitbreiden,
zowel voor domeinen wonen, onderwijs en
zorg
Voorlichtingssessie in de wijk na een
woningbrand
Bedrijven en (zorg)instellingen voeren zelf een
brandveiligheidscontrole uit waarmee zij zicht
krijgen in het eigen brandveiligheidsniveau
Met gemeenten de rookmelderdichtheid
bevorderen - juist ook als per 1 juli 2022 de
wettelijke rookmelderplicht is ingevoerd voor
alle bestaande woningen - en het bewustzijn
van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging
vergroten

Wat is het beoogd
maatschappelijk effect

Een grotere (brand)
veiligheid en een groter
veiligheidsgevoel in de
samenleving.

Inzetten Risico Analyse Monitor, waarbij naast
bouwkundige zaken en omgevingseffecten
ook nadrukkelijke de organisatorische kant
wordt meegenomen.
Inspelen op en uitvoering geven aan de
Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging
Bouwen

Samenwerking met
omgevingsdiensten
continueren

•

Optimale samenwerking zoeken vanuit de
eigen kaders door zo veel mogelijk met elkaars
uitvoeringsprogramma’s te verbinden

In beeld hebben van de
brandrisico’s in een
brandrisicoprofiel

•

Door ontwikkelen van het brandrisicoprofiel
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Omgevingsrechtproof
maken van organisatie

Een toekomstbestendige
brandweerorganisatie,
die meebeweegt met de
maatschappelijke
ontwikkelingen en
optimaal kan inspelen op
de vragen die spelen

•

•

Proactief bijdragen aan een integrale en
samenhangende benadering van risico’s door
het bevoegd gezag; met als resultaat een
veiliger en gezonder fysieke leefomgeving
Bewegen van regel- naar risicogericht werken
zodat we door differentiatie van risico’s en
vanuit onze specifieke deskundigheid ons
kunnen richten op het bevorderen van de
fysieke veiligheid bij (vooral) complexe risico’s
in de samenleving.

Een gezonde en vellige
leefomgeving

Wat mag het kosten

2c.3 Pijler meldkamerfunctie
De meldkamerfunctie past binnen het speerpunt
Meldkamer Oost-Nederland uit het beleidsplan
brandweer 2020-2023.
De activiteiten met betrekking tot de meldkamer
hebben betrekking op het ontvangen van
noodmeldingen van burgers of professionals en het
alarmeren van eenheden in de regio.
De meldkamer activiteiten worden gezamenlijk met
de Veiligheidsregio’s Gelderland Zuid, Noord en
Oost-Gelderland, IJsselland en Twente uitgevoerd
vanuit de nieuw te realiseren meldkamer OostNederland in Apeldoorn. De realisatie van de nieuwe
meldkamer is uitgesteld en wordt nu naar
verwachting in maart 2023 operationeel. Dit uitstel

maakt het steeds moeilijker om de huidige
meldkamer in Arnhem in stand te houden. De
financiële gevolgen van dit uitstel zijn geadresseerd
bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.
De activiteiten in 2021 en 2022 zijn erop gericht om
deze samenwerking mogelijk te maken, binnen de
huidige financiële budgetten. De ambitie is om tot
één functionerende meldkamer voor de provincies
Gelderland en Overijssel te komen, waarbij één
veiligheidsregio de betrokken medewerkers in dienst
neemt. Door de samenwerking zijn schaalvoordelen
te behalen, welke deels zijn overgedragen aan het
Rijk en deels worden ingezet voor kwalitatieve
verbeteringen. De belangrijkste verbetering betreft
de wijze waarop invulling gaat worden gegeven aan
de rol van calamiteiten coördinator.

19

Ontwerpbegroting 2023 VGGM

Wat mag het kosten

20

BEGROTING & KADERS 2023

2d.

Programma GGD

Het programma GGD bevat de activiteiten gericht op
de gezondheid beschermde en gezondheid
bevorderende maatregelen voor de bevolking of
specifieke groepen daaruit, waaronder het
voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten.
Het programma valt uiteen in 3 pijlers, namelijk
algemene gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg
en monitoring & onderzoek.
Het ministerie van VWS heeft vier landelijke ambities
opgesteld, deze zijn regionaal vertaald in de herijking
van de visie op PG Gelderland-Midden. GGD
Gelderland-Midden heeft op basis van deze ambities
en de ontwikkelingen die zij ziet in haar vakgebied
een viertal speerpunten opgesteld voor de komende
jaren.
•
Gezond opgroeien en een Kansrijke Start
•
Gezondheidsbevordering borgen en
investeren in impactvolle preventie
•
Het verminderen van de kans op én de
gevolgen van infectieziektenuitbraken
•
Bijdragen aan een gezonde fysieke en
sociale leefomgeving
De speerpunten worden opgepakt door de
afdelingen Jeugdgezondheidzorg en Algemene
gezondheidzorg. In de afdeling AGZ zijn de teams bij
elkaar gebracht in de clusters Gezond Leven, Zorg &
Veiligheid, Infectieziekenbestrijding en Monitoring &
Onderzoek.

Bekostigingsonderzoek
De bestuurders van VGGM hebben aangegeven dat
zij een brede discussie willen voeren over de scope
van activiteiten ten laste van de gemeentelijke
budgetten. Bijvoorbeeld door gezamenlijk het
huishoudboekje van VGGM door te lichten aan de
hand van een toetsing aan het wettelijk kader en een
vergelijk te maken met andere organisaties.
In 2022 is aan Lysias Advies opdracht gegeven om de
GGD activiteiten van VGGM met bijbehorende
formatie, lasten en gemeentelijke bijdrage te
vergelijken met een aantal referentie GGD-en.
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Functiewaardering verpleegkundigen en artsen
In 2021 heeft een functiewaarderingstraject
plaatsgevonden voor verpleegkundigen en een groot
deel van de artsen van de GGD. Zowel in de
begroting 2021 als in de ontwerpbegroting 2022 van
VGGM staat de uitkomst van het
functiewaarderingstraject als een risico beschreven.
In dit traject is een externe toetsingscommissie
opgenomen die de beschrijving en waardering
toetst. Het advies van de toetsingscommissie heeft
financiële effecten. De financiële consequenties van
deze functiewaarderingen zijn voor 2022 begroot op
€479.000 oplopend naar €999.000 in 2025. Voor
2021 en 2022 zal VGGM de consequenties binnen
haar begroting oplossen, al dan niet via het vormen
van een bestemmingsreserve. VGGM heeft de
consequenties voor 2023 en verder in de begroting
verwerkt.

Nota volksgezondheid en regiovisie
Aan de hand van de VTV en input van o.a. VNG,
diverse ministeries, gemeenten en GGD-en stelt de
minister van VWS een landelijke nota
volksgezondheid vast. Deze bevat landelijke
prioriteiten op het gebied van PG. De landelijke nota
heeft een doorlooptijd van 2020 – 2023. De
landelijke prioriteiten bieden gemeenten
aanknopingspunten voor lokaal beleid. De landelijke
nota is in mei 2020 uitgebracht.
In de nota worden vier vraagstukken geprioriteerd:
1. Gezondheid in de fysieke en sociale omgeving
2. Gezondheidspotentieel benutten
3. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en
volwassenen
4. Vitaal ouder worden
In Gelderland- Midden kiezen de gemeenten ervoor
als regio een overkoepelende visie op publieke
gezondheid te maken om samen op te trekken. De
regiovisie op publieke gezondheid vertaalt de vier
vraagstukken die in de landelijke nota
volksgezondheid zijn benoemd vanuit de
verschillende beleidsdomeinen, zowel met
collectieve, selectieve, geïndiceerde als
zorggerelateerde preventie. Met het uiteindelijk doel
dat inwoners van Gelderland-Midden gezond en
gelukkig zijn. Kortom: de visie op publieke
gezondheidszorg in Gelderland-Midden is een
gedachtegoed dat een hele stevige basis legt voor
het werk aan de opgaven waar gemeenten voor
staan.
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Risico’s
Risico
Onvoldoende (deskundig) personeel

Implementatie nieuwe registratie- en archiefsystemen
(organisatiebreed)
Uitval ICT-voorzieningen
Dalende incidentie en op middellange termijn mogelijk
onvoldoende bevoegd en bekwaam personeel (mn
artsen)
Tijdelijk opschorten van de aanbesteding Medische
Arrestantenzorg en onduidelijkheid of de GGD de
zorgverlening behoudt na 2023.
Ketenpartners komen afspraken niet na op het gebied
van voorbereid zijn op rampen en crises

Een aantal structurele taken van de OGGZ zijn
gefinancierd door subsidies, offertes en jaarlijkse
opdrachten van gemeenten
Evenementadviezen worden niet
overgenomen/opgevolgd

Coronabestrijding
In Nederland hebben de 25 GGD-en een cruciale rol
in de bestrijding van COVID-19 met testen, traceren
en vaccineren. In 2022 zal de bestrijding van het
coronavirus nog extra inzet van de GGD vragen, denk
bijvoorbeeld aan de 3e prik voor vaccineren. In
hoeverre dat ook in 2023 het geval zal zijn (aard en
omvang), is nog niet in te schatten.
Beheersmaatregelen:
Aanvullende (landelijke) financiering voor extra
taken coronabestrijding

Beheersmaatregel
Wettelijke taken uitvoeren maar geen nieuwe taken uitvoeren
Duurzame inzet bevorderen
Max. inzetten in opleiden medewerkers
Herwaardering van functies
Tijdelijke medewerkers inhuren voor ondersteuning bij
werkzaamheden tijdens implementatie
Noodplan met laptops
Overstappen op 2e server
Visie op toekomstbestendige organisatie van TBC opstellen i.s.m.
GGD-en binnen Regionaal Expertisecentrum Noord Oost.
ZZP’ers minder of niet meer inzetten (niet bij GGD)
Bij daling inkomsten ook daling kosten.
Aantrekken nieuw personeel of extra opleiden tot forensisch arts
van bestaand personeel.
OTO-afspraken ketenpartners
Zorgcontinuïteit bij ketenpartners georganiseerd
Evaluatie convenanten en werkafspraken met ketenpartners
Goede afspraken met gemeenten over monitoring gedurende
looptijd en tijdig bericht van continueren en/ of opzeggen
Middels een goede relatie met vergunningverlener, gemeenten
overtuigen van toepassen advies t.b.v. vergunningverlening.

-

-

Ambities bijstellen: naast wettelijke taken en
coronabestrijding is er beperkte ruimte voor
nieuwe taken
Inzetten op binden en boeien van tijdelijke
medewerkers

Door uitbraak van COVID-19 is het aantal
Nederlanders dat een verre reis maakt, afgenomen.
Hierdoor is de vraag naar reizigersconsulten sterk
gedaald. Inmiddels neemt de vraag naar
reizigersconsulten weer toe. Alleen het is lastig in te
schatten of de vraag naar reizigersconsulten weer
terugkomt op het ‘oude niveau’ van voor COVID-19.

Wat mag het kosten
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2d.1 Pijler algemene gezondheidszorg
De activiteiten behorend tot de algemene
gezondheidszorg dragen bij aan de opzet, uitvoering
en afstemming van preventieprogramma’s met
inbegrip van gezondheidsbevordering, preventieve
maatregelen op het gebied van infectieziekte
bestrijding en houden van toezicht op specifieke
doelgroepen.

Infectieziektebestrijding
De impact van COVID-19 op de maatschappij, de
introductie van nieuwe infectieziekten in ons land
(bijvoorbeeld Westnijlvirus) en de dreiging van
nieuwe pandemieën in de toekomst, zal zeker leiden
tot meer aandacht voor infectieziektepreventie en –
bestrijding. Organisatorische en financiële
consequenties zijn nog niet bekend. Vanaf
september 2021 loopt een tweejarig landelijk project
‘Versterking professionele bezetting
Infectieziektebestrijding’ voor alle GGD-en.
Een kerntaak van de GGD is om mensen te
beschermen tegen gezondheidsrisico’s waar ze zelf
niet of nauwelijks invloed op hebben. Zoals het
opsporen en bestrijden van infectieziekten. Dit
vraagt om een stevig samenwerkingsnetwerk,
voorlichting en advies. Vanuit de werkzaamheden
voor coronabestrijding is de GGD goed zichtbaar op
het thema infectiepreventie. De wens is om dit te
continueren door onder andere instellingen en
scholen waar nodig te ondersteunen op het gebied
van infectiepreventie.
Activiteiten om de vaccinatiegraad in het werkgebied
te verhogen zullen ook de komende jaren
onverminderd voortgezet worden.
Het ministerie van VWS heeft een landelijke
heroriëntatie op het vaccinatiestelsel aangekondigd.
Als eerste stap hebben rondetafelgesprekken
plaatsgevonden met onder andere
vertegenwoordigers van het ministerie van VWS,
RIVM en GGD-en. Het ministerie van VWS ziet de
rondetafelgesprekken als een eerste verkenning om
te komen tot een toekomstig vaccinatiestelsel. Ook
de opgedane kennis en ervaring met vaccineren en
de geleerde lessen uit de COVID-19 pandemie
worden meegenomen in een beleidsreactie voor het
nieuwe kabinet. Organisatorische en financiële
consequenties zijn nog niet bekend.

Seksuele gezondheid
De werkzaamheden op het gebied van seksuele
gezondheid worden bijna geheel vergoed door het
ministerie van VWS. De subsidieregeling Aanvullende
Seksuele Gezondheid (ASG-regeling) valt onder de
landelijke subsidieregeling Publieke Gezondheid.
Deze subsidieregeling vervalt per 1-1-2022. Het
Ministerie van VWS heeft verkend welke scenario’s
er zijn om vanaf 1 januari 2022 een andere juridische
grondslag te vinden voor de taken die de GGD
uitvoert. De verwachting is dat een mogelijke
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wetswijziging per 1 januari 2023 zal ingaan, dat
betekent dat de huidige ASG-regeling verlengd wordt
tot 1 januari 2023.

Bijdragen aan een gezonde fysieke en sociale
leefomgeving
De Omgevingswet, die 1 juli 2022 in werking treedt,
introduceert nieuwe instrumenten (o.a.
omgevingsvisie en -plan) en stuurt aan op het
herzien van processen. Uitgangspunt is dat in de
toekomst meer ruimte is voor interactie en inbreng
van inwoners en initiatiefnemers. Dit vraagt een
andere wijze waarop deskundigen van VGGM hun
kennis inbrengen.
De veranderende rol doet zijn intrede in periode
waarin we als maatschappij voor diverse opgaven
staan: klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en de
energietransitie. Deze opgaven bieden keuzes die
kunnen bijdragen aan gezondheidswinst. Denk aan
het terugdringen van gezondheidsachterstanden,
een gezondere leefstijl en vitaal ouder worden.
Tegelijkertijd is er sprake van (nieuwe) veiligheidsen/of gezondheidsrisico’s. VGGM investeert in een
(door)ontwikkeling naar een deskundige en
proactieve partner voor een ‘veilige en gezonde
leefomgeving’. Dat betekent domeinoverstijgend
adviseren van gemeenten, zodat zij een integrale
afweging kunnen maken waarbij gezondheid een
vast onderdeel is van de belangenafweging in
ruimtelijk beleid. Hiertoe leggen we verbindingen
binnen VGGM (gezondheid en (brand)veiligheid) en
buiten VGGM (Omgevingsdiensten, ruimtelijke
ordening, sociaal domein).
Deze ontwikkeling is in een eerder stadium
besproken. Eind 2021 zullen aan gemeenten
meerdere scenario’s worden voorgelegd, waarin de
effecten op het budgettair kader van VGGM worden
meegenomen.

Forensische Geneeskunde
In 2019 heeft de DPG-raad een herijkte visie op de
forensische geneeskunde vastgesteld. Stip op de
horizon is een bovenregionale organisatie van het
forensisch medisch onderzoek en de lijkschouw op
het niveau van de 10 politieregio’s. De uitvoering van
deze landelijke visie wordt opgepakt in nauwe
samenwerking met de overige 4 GGD-en in OostNederland. Op dit moment loopt een landelijk
onafhankelijk onderzoek naar de kostenberekening
van forensische geneeskunde. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd met het oog op de toekomstige
financiering van de verschillende onderdelen van
forensische geneeskunde. Doelstelling is om vanaf
2022 landelijk uniforme tarieven te hanteren voor
lijkschouw en forensisch medisch onderzoek voor
onder andere politie en gemeenten.
De aanbestedingsprocedure voor de medische
arrestantenzorg (MAZ) is door de politie opgeschort
tot na de zomer 2023 op verzoek van het Ministerie
van J en V. Dit betekent dat VGGM vooralsnog de
MAZ blijft uitvoeren in opdracht van de politie. Wel
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wordt gekeken naar landelijk uniforme tarieven voor
de uitvoering van de MAZ vanaf 2022.

TBC
De expertise van TBC-artsen en verpleegkundigen
komt onder druk te staan door de dalende incidentie
in Nederland. Daarnaast is de uitstroom van
specialistische artsen groot en de instroom beperkt.
In 2021 zijn de eerste stappen gezet om te komen
tot een toekomstbestendige TBC-zorg in Nederland.
Dit betreft zowel samenwerking tussen de 8 GGD-en
van het Regionaal Expertisecentrum Noord-Oost als
intensivering van de samenwerking tussen de drie
Gelderse GGD-en. Financiële en organisatorische
consequenties voor 2022 en 2023 zijn nog niet
bekend.

Toezicht kinderopvang
Gastouderopvang
Het ministerie van SZW wil de kwaliteit van de
gastouderopvang verder verhogen. Hiervoor zijn de
volgende verbetermaatregelen geformuleerd:
•
Het versterken van toezicht;
•
Het verbeteren van de begeleiding van
gastouders door gastouderbureaus;
•
Professionalisering van de
gastouderopvang.
Voor de versterking van het toezicht stort het Rijk
vanaf 2022 structureel extra geld (6,4 miljoen euro)
in het gemeentefonds. Vanaf 2022 zal het jaarlijks
onderzoek van 3 naar 4,5 uur worden uitgebreid,
tevens zal minimaal 50% in plaats van 5% van de
gastouders jaarlijks getoetst worden (na aanpassing
van de betreffende wet- en regelgeving).
GGD en gemeenten zullen samen in gesprek gaan
hoe de middelen lokaal het meest effectief kunnen
worden ingezet.
Pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse
educatie
Voor het toezicht en handhaving op de nieuwe
voorwaarden Voorschoolse educatie (inzet
pedagogisch beleidsmedewerkers), wordt extra geld
(650.598 euro) gestort in het gemeentefonds.
De extra tijd (1 uur en 14 minuten) die gemoeid is
met de toetsing van deze nieuwe voorwaarden,
komt bovenop de eerder overeengekomen tijd per
VE locatie.

Publieke gezondheid Asielzoekers (PGA)
Het COA heeft aangekondigd dat zij het voornemen
heeft de uitvoering van Gezondheidsbevordering
PGA vanaf 2023 aan te besteden. Op 31 december
2022 eindigt het reguliere contract tussen GGD
GHOR Nederland en het COA over de uitvoering van
PGA, met uitzondering van de uitvoering van het
contract JGZ/ PGA. Naar verwachting zal het COA
begin 2022 een openbare aanbesteding uitschrijven.
Het is op dit moment nog niet bekend wat de
voorwaarden zullen zijn waaraan een door het COA
te contracteren partij moet voldoen.

Zorg en Veiligheid
Sinds de decentralisaties zijn gemeenten
verantwoordelijk voor passende zorg en
ondersteuning van haar inwoners. In de praktijk zien
we dat complexe casuïstiek vraagt om een integrale,
casusgerichte (keten)benadering en zowel zorg- als
veiligheidsaspecten bevat. Onderstaande
ontwikkelingen raken de taak en positie van het
team OGGZ.
•
In 2022 en 2023 wordt VGGM ingezet voor
advies en consultatie vanuit de Wet verplichte
ggz (WvGGZ) en het landelijk meldpunt
Zorgwekkend gedrag in 2022 en 2023. De
wettelijke borging van deze meldpunten wordt
voorbereid in de Wet Aanpak Meervoudige
problematiek Sociaal domein (WAMS). Deze
wet treedt vermoedelijk eind 2022 in werking.
•
In 2021 is gemeente Arnhem een pilot
daklozenloket gestart voor mensen die dak- en
thuisloos zijn of dreigen te worden. Binnen het
daklozenloket werken diverse partijen samen.
De GGD is nauw betrokken.
•
In 2022 start de doordecentralisatie van
Beschermd Wonen, met een ingroeipad van 10
jaar tot 2032. In 2026 vindt besluitvorming
plaats over doordecentralisatie
Maatschappelijke Opvang. Dit leidt mogelijk tot
verschuivingen in verantwoordelijkheden en
financiering van centrumgemeenten naar
regiogemeenten. Consequenties voor
(regionale) visie, capaciteit, werkprocessen en
rollen van o.a. VGGM voor 2022 e.v. zijn nog
niet bekend.
Al enkele jaren is een wetsvoorstel Regulering
Sekswerk in de maak. Het voorstel m.b.t. een
vergunningstelsel prostitutie is controversieel
verklaard in verband met het demissionair kabinet.
Onderdeel van het aanvragen van een vergunning is
een ‘zelfredzaamheidsgesprek’. Voor de uitvoering
hiervan wordt aan de GGD gedacht. De behandeling
ligt stil.

Sturing Zorg & Veiligheid
In 2020 heeft een analyse plaats gevonden van de
overlegstructuur op het themagebied Zorg en
Veiligheid en de wijze waarop het bestuurlijk overleg
vorm wordt gegeven. Resultaat van dit proces is een
aantal besluiten van het Algemeen Bestuur van
VGGM. Besloten is tot inrichting van een regionale
bestuurlijke faciliteit voor vraagstukken Zorg &
Veiligheid. De huidige stuurgroep Verward Gedrag
wordt daarbij omgevormd tot een stuurgroep Zorg &
Veiligheid. De twee bestaande brede bestuurlijke
overleggen (periodiek overleg Wvggz en platform
Verward Gerag) worden samengevoegd tot één
overleg. Met dit overleg wordt voldaan aan de
wettelijke verplichting tot instelling van een
regionaal periodiek overleg Wvggz.
Op basis van drie criteria kunnen thema’s regionaal
worden geagendeerd: lokaal ervaren urgentie terwijl
het onderwerp het lokale niveau overstijgt nieuwe
wet- en regelgeving, waarbij gemeenten energie
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ervaren bij het gezamenlijk oppakken of vanwege
noodzakelijke / gewenste verbinding met
maatschappelijke partners.
VGGM heeft opdracht gekregen de taken ter
ondersteuning van deze bestuurlijke structuur uit te
voeren. Dit gebeurt in de vorm van een
agendacommissie. In overeenstemming met het
bestuurlijk besluit in het najaar van 2021 is de

gemeentelijke bijdrage met ingang van 2022 met
€ 70.000 verhoogd (zie 3.5 actualisatie begroting
2022). De verhoging van de inwonerbijdrage wordt
vooralsnog verantwoord binnen de pijler monitoring
en advies.

Doelenboom
Wat willen we bereiken?
Strategisch doel
Operationeel doel
Het bewaken,
Signaleren en bestrijden
beschermen en
van infectieziekten +
bevorderen van de
monitoren vaccinatiegraad
publieke
gezondheid

Opsporen van TBC en
behandelen van patiënten

Wat gaan we ervoor doen?
Prestaties
Taken in het kader van
bestrijding coronavirus
Afhandelen van meldingen van
infectieziekten
Preventieve activiteiten om
infectieziekten te voorkomen
Voorlichting en advies over
hygiëne en gezondheid
Bijdragen aan kennisontwikkeling
en activiteiten t.b.v.
Antibioticaresistentie en
infectiepreventie
-

Het bevorderen en
beschermen van
risicogroepen tegen soa’s

-

Beschermen van reizigers
en voorkomen van
verspreiding ziekten bij
terugkeer

-

Beschermen van inwoners
tegen gezondheidsrisico’s
en bevorderen van een
leefomgeving die uitnodigt
tot gezond gedrag

-

-

-

-

-

-

Voorkomen van
dakloosheid sociaal
kwetsbare inwoners

-

Screening TBC
Consulten TBC
Behandeling actieve en latente
TBC
Bron- en contactopsporing
Preventie/voorlichting

Wat is het beoogd effect?
Maatschappelijk effect

Beperken verspreiding
besmettelijke infectieziekten
en daarmee verminderen
ziektelast

Screening op SOA
Consulten Soa en Sense
Consulten PrEP
Behandeling SOA
Bron- en contactopsporing
Voorlichting aan jongeren en
risicogroepen
Preventieve activiteiten
Reizigersconsulten
Groepsvaccinaties (bedrijven,
zorginstellingen e.d.)
Vaccinaties op maat (i.o.)
Voorlichting risicogroepen
(Pro)actief adviseren over
gezondheidsrisico’s op gebied
van milieu en RO
(Pro)actief adviseren over hoe de
inrichting van de leefomgeving de
gezondheid kan bevorderen
Adviseren over
gezondheidsrisico’s van
gevaarlijke stoffen (koude en
warme fase)
Ondersteunen van gemeenten bij
invoering Omgevingswet en
borging van gezondheid in
omgevingsvisies en -plannen om
gezondheid hierin te borgen
Voorlichting over o.a. asbest,
eikenprocessierups,
gewasbeschermingsmiddelen
kwik, hitte, houtkachels en
windmolens
Meldpunt Ontruimingen
Meldpunt vroegsignalering voor
risicovolle schulden

Een gezonde en veilige
leefomgeving voor de inwoners
van Gelderland-Midden

Voorkomen van verdere
teloorgang, ontruiming of
overlast en het toeleiden (van
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Cliënten maatschappelijke
opvang in beeld hebben
en waar nodig toeleiden
naar passende
hulpverlening

-

Bieden van kennis en
ondersteuning aan
inwoners, gemeenten en
partners bij multiproblematiek

-

Bevorderen afstemming
en samenwerking keten

-

Uitvoeren forensisch
geneeskundige zorg

-

-

-

Monitoren van de
gezondheid van de
inwoners van GelderlandMidden

-

-

-

Het houden van
toezicht

Uitvoeren van toezicht op
de kinderopvang

-

Uitvoeren van toezicht op
jeugdverblijven
/internaten

-

Uitvoeren toezicht op
WMO-instellingen

-

-

Meldpunt dreigende
waterafsluiting (Vitens)
Intake (dreigend) dak- en
thuisloze individuen en gezinnen
Verpleegkundig spreekuur daken thuislozen
Passende begeleiding organiseren
voor bezoekers Spoorhoek
Arnhem
Centraal meldpunt OGGZ
Meldpunt Onverzekerdenzorg
Project Woonhygiëne
(pro) actief adviseren over
verbeterpunten
ketensamenwerking
Beheren Verwijsindex

Lijkschouw bij vermoeden van
niet-natuurlijke dood en bij
euthanasie.
Uitvoeren forensisch medisch
onderzoek bij incidenten, huiselijk
geweld, zedenzaken,
kindermishandeling, etc.
Afname testen t.b.v. alcohol- en
drugscontroles politie
Opstellen letselbeschrijvingen
Uitvoeren medische
arrestantenzorg
Adviseren van politie
(insluitadviezen e.d.)
Elke 4 jaar een
gezondheidsmonitor uitvoeren
onder jongeren, volwassenen en
ouderen om de
gezondheidstoestand te
beschrijven
Integrale rapportages opleveren
op basis van cijfers vanuit de
monitors, vanuit JGZ en vanuit
andere afdelingen van VGGM
Adviseren over de trends in die
worden gezien in de monitoring
Het doen van verdiepend
onderzoek en analyses op eigen
initiatief en op verzoek van
gemeenten en ketenpartners
Uitvoeren van jaarlijkse
onderzoeken bij
kinderdagverblijven,
buitenschoolse opvang en
gastouderbureaus
Uitvoeren van onderzoek bij
aanvraag nieuwe opvanglocatie
Uitvoeren onderzoeken bij
gastouders
Uitvoeren overige onderzoeken
bij KDV, BSO, GOB en GO
Deelname aan landelijke pool en
uitvoeren onderzoek bij
jeugdverblijven/internaten in
Oost-Nederland
Onderzoek (laten) doen bij
aanbieders van Wmo
ondersteuning en begeleiding
waar sprake is van calamiteiten.
Inspecties uitvoeren bij
aanbieders van Wmo
ondersteuning en begeleiding
(dagbesteding, begeleid en

zorgmijders) naar zorg, dan wel
organiseren van hulpverlening

Bevorderen 1 gezin – 1 plan
(voorkomen langs elkaar heen
werken hulpverleners)
Zorgen dat politie en OM op de
hoogte zijn (van vermoedens)
van niet-natuurlijke dood
Onderzoeken en beschrijven
van letsels t.b.v. onderzoek
politie en OM

Bieden van medische zorg aan
arrestanten

Bijdragen aan een beeld van de
gezondheid van inwoners van
Gelderland-Midden en
bijdragen aan goed
onderbouwde
gezondheidsbeleidsbesluiten
van gemeenten

Toezien op een veilige en
kwalitatief goede omgeving
voor kwetsbare groepen
(kinderen, cliënten, etc.) en
gemeenten adviseren t.b.v.
handhaving
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Uitvoeren toezicht op
vergunde bedrijven

beschermd wonen, ambulante
zorg, PGB e.d.)
Inspecties uitvoeren en adviseren van
•
Ondernemers in de
tatoeage, permanente
make-up en
piercingbranche
•
(Tijdelijke) huisvesting van
vluchtelingen en
statushouders
•
Seksbedrijven

Toezien op de
hygiënevoorwaarden en
gemeenten adviseren t.b.v.
vergunningverlening

Wat mag het kosten

2d.2 Pijler jeugdgezondheidszorg
De JGZ volgt bijna alle kinderen in Nederland op
meerdere momenten in hun leven.
Door vroegtijdig signaleren, ondersteunen en
meedenken kan de JGZ een waardevolle bijdrage
leveren aan de zorg voor jeugdigen en (aanstaande)
ouders, van – 9 maanden tot 18 jaar. De JGZ
bevordert veilig en gezond opgroeien en geeft
betrouwbare informatie over vaccineren, gezonde
voeding of gezond gedrag. De JGZ investeert in het
gewone opgroeien en opvoeden, in het normaliseren
en demedicaliseren. De jeugdgezondheidszorg werkt
samen met basisvoorzieningen en eerstelijns zorg,
aan preventie en gelijke kansen voor alle kinderen.
Door vroegtijdig te investeren in de preventie en
normaliseren levert de JGZ een bijdrage aan het
terug dringen van gebruik van specialistische
voorzieningen en zorggebruik op langere termijn.
Voor de komende periode ligt de nadruk binnen de
JGZ op de volgende thema’s:

Kansrijke Start en preventieagenda
De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn
cruciaal voor de verdere ontwikkelingskansen in het
leven. Het landelijk programma Kansrijke Start
investeert in een goede start voor alle kinderen.
Het programma kent 3 sporen:
1.
Vóór de Zwangerschap
2.
Tijdens de Zwangerschap
3.
Na de Zwangerschap
Het programma Nu niet Zwanger (NNZ) richt zich
vooral op het 1e spoor. De doelstelling van NNZ is
het vergroten van de regie op een kinderwens en het
daarmee voorkomen van ongeplande en
ongewenste zwangerschap bij kwetsbare
(potentiële) ouders. Voor de overige 3 interventies
geldt dat deze zijn gericht op advisering en
begeleiding van kwetsbare zwangeren gedurende de
zwangerschap en de voorbereiding op de ouder- kind
relatie, op een meer of minder intensieve wijze. De
inhoudelijk coördinator is werkzaam bij de GGD,
schoolt de professionals van organisaties tot
aandachtsfunctionaris NNZ, voert complexe
casuïstiek uit op aanvraag en houdt contact met
aandachtsfunctionaris voor intervisie en registratie.
De uitrol van NNZ is succesvol in de gemeenten rond
Arnhem. In 2021 oriënteren de gemeenten rond Ede
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zich op eventuele deelname aan het landelijke
programma. Organisatorische en financiële
consequenties van eventuele deelname aan NNZ zijn
nog niet bekend.
De programma’s Stevig Ouderschap en VoorZorg
richten zich op het 2e en 3e spoor.
Gemeenten kunnen gebruik maken van extra
impulsmiddelen Kansrijke Start.
Vanaf 2022 volgt er op landelijk niveau een dataset
met waardevolle informatie over de doelgroep
kwetsbare zwangeren en jonge ouders.
Daarnaast wordt er vanuit ZonMW een
indicatorenset ontwikkeld, bruikbaar voor de regio
Gelderland-Midden.

Doorontwikkeling toekomstbestendige JGZ
•
•
•

Modernisering en digitalisering van
klantcontacten
•
•
•

Binnen Gelderland-Midden werken we verder aan
•
Lokale coalities die zich actief inzetten voor de
meest kwetsbare doelgroepen in gemeenten
•
Uitbreiding prenataal huisbezoek
Naar verwachting zal dit, gefinancierd vanuit
Rijksmiddelen, medio 2022 opgenomen worden
in het basispakket JGZ (WPG)
•
Invoeren ouderdossier
•
Verbeteren samenwerking geboortezorg en
sociaal domein
•
Deelname aan Babyconnect: een instrument
voor het uitwisselen van gegevens in de
geboortezorg

Prenataal huisbezoek
In 2021 heeft de Tweede Kamer de wijziging van de
Wet publieke gezondheid aangenomen waarin staat
dat alle gemeenten een prenataal huisbezoek door
de jeugdgezondheidszorg aan zwangere vrouwen
en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie
moeten aanbieden. Voor het prenatale huisbezoek
door de JGZ wordt jaarlijks een budget van € 5,3
miljoen euro in het gemeentefonds gestort, hiervan
ontvangen de gemeenten in Gelderland-Midden €
0,2 miljoen.
Om de samenhang met de uitvoering van de JGZ te
waarborgen, vereist het wetsvoorstel dat gemeenten
de uitvoering van het prenatale huisbezoek door
dezelfde organisatie die het basispakket JGZ uitvoert,
te laten uitvoeren. Het doel hiervan is om zoveel
mogelijk continuïteit van zorg aan deze doelgroep te
bewerkstelligen. In de begroting 2023 is voor deze
taak een aanvullende inwonerbijdrage opgenomen
van in totaal € 0,2 miljoen. In 2022 zal er
gefactureerd worden door VGGM.

Herijken zorgaanbod. Verder ontwikkelen van
zorg op maat, flexibilisering, digitalisering en
personalisatie van zorg
Optimaal aansluiten bij eigen regie en kracht
van ouders en jongeren en ondersteunen waar
nodig
Efficiëntie en kwaliteit van werk -en
inhoudelijke processen verbeteren met behulp
van digitalisering

Ontwikkelen van 24/7 online beschikbaarheid
Mailen, bellen en chatten met de JGZ, naast of
in plaats van fysieke contactmomenten
Doorontwikkeling landelijke Groeigidsapp,
Groeigidschat, JouwGGD en MijnKinddossier

Betrouwbare en transparante datainfrastructuur
Betrouwbare data, rapportages en dashboards zijn
essentieel voor differentiatie in zorgaanbod, het
maken van keuzes en verantwoording van zorg.

Uitvoeren en optimaliseren Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen en jongeren
In 2022 zal de leeftijd waarop de HPV-vaccinatie
wordt verstrekt verschuiven van het jaar waarin
kinderen 13 worden, naar het jaar waarin ze 10 jaar
worden. Behalve meisjes zullen vanaf 2022 ook
jongens gevaccineerd worden tegen HPV. Dit
betekent voor de periode 2022-2024 een
inhaalcampagne voor alle 13-18-jarige jongens en
een cohortverschuiving. Omdat een HPV
vaccinatieserie 2 of 3 prikken omvat met een vast
interval, behelst dit een grote personele- en
logistieke krachtsinspanning van de JGZ.
Voorbereidingen voor deze grootschalige campagne
zijn reeds in gang gezet.
Vanaf 2022 zal ook de informed consent procedure
binnen het RVP ingeregeld moeten zijn.
Dit is zowel logistiek als inhoudelijk een enorme
uitdaging. Bij ieder vaccinatie moet expliciet
toestemming gegeven worden voor uitwisseling van
de gegevens met RIVM.
Wordt die toestemming niet gegeven, dan bestaat
het risico dat het zicht op de vaccinatiestatus van
kinderen en jongeren in Nederland verminderd.
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Doelenboom
Wat willen we bereiken?
Strategisch doel
Operationeel doel

Veilig en gezond
opgroeien van alle
kinderen en jongeren
in Gelderland-Midden

Proactief inspelen op
behoeften van
gemeenten, ouders
en jongeren op het
gebied van
jeugdgezondheidszorg
Kansrijke Start voor
alle kinderen

Wat gaan we ervoor doen?
Prestaties

Uitvoeren basispakket JGZ

-

Aanbieden van
contactmomenten conform
Landelijk Professioneel Kader en
professionele richtlijnen

Aanbieden van extra zorg
voor kinderen en jongeren
met extra zorgbehoeften
Uitvoeren lokaal aanbod
JGZ

-

Aanbieden van extra
contactmomenten

-

Aanbieden zorg op maat
Differentiatie in aard, frequentie
en discipline van
contactmomenten

Aanbieden van zorg op
maat in eerste 1000
dagen van het kind

-

Uitvoeren pre- en perinataal
aanbod
o Nu Niet Zwanger
o Samen Starten
o Prenataal huisbezoek
o Stevig Ouderschap (pre- en
postnataal)
o Voorzorg (pre- en postnataal)
Participatie JGZ-preventieagenda
Participatie lokale coalities
Kansrijke Start
Projectleiding regionale project
ZonMw
JGZ 0-18-jarigen
IZB-preventie en –bestrijding
THZ
Tbc-preventie en –bestrijding
Gezondheidsbevordering
Individuele seksuele
gezondheidszorg en preventie
van soa/hiv
Afstemming en participatie in de
lokale zorgketen
Uitvoeren
Rijksvaccinatieprogramma
Uitvoeren in haalprogramma’s
HPV

Bevorderen
gezondheid van
‘nieuwkomers’ in
onze gemeenten

Uitvoeren Publieke
Gezondheidszorg voor
asielzoekers (PGA)

-

Optimale
vaccinatiegraad van
kinderen en jongeren

Behouden en
verstevigen van de
unieke kennis-positie
op het gebied van
jeugdgezondheid
Sluitend aanbod van
preventieve en
gespecialiseerde zorg

Minimaal 95% van
kinderen en jongeren
(WHO-norm) is
gevaccineerd conform
RVP
Informeren en adviseren
van gemeenten over
gezondheidsbeleid

Samenwerking in
onderwijs, jeugd- en
sociaal domein versterken

-

-

Opstellen Integrale
Jeugdrapportage
Gezondheidsmonitor
o Kindmonitor
o Jeugdmonitor
Deelname in netwerkoverleggen op
kind- en collectief niveau

Wat is het beoogd effect?
Maatschappelijk effect

Creëren van een gezonde en
veilige basis voor alle
kinderen, met gelijkwaardige
kansen in de maatschappij

Voorkomen van betreffende
infectieziekten op individueelen populatieniveau

Input leveren voor
gemeentelijke
beleidsontwikkeling

-

-

Optimaal aanbod van
zorg voor alle kinderen
en jongeren
Voorkomen van
versnippering van
aanbod
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Wat mag het kosten

2d.3 Pijler Monitoring & Onderzoek
De activiteiten binnen de pijler Monitoring &
Onderzoek zijn gericht op het systematisch vergaren
van gezondheidsinformatie binnen de regio in brede
zin, het analyseren van deze informatie en
gemeenten adviseren naar aanleiding van
gesignaleerde ontwikkelingen.
Daarnaast krijgt informatie gestuurd werken een
meer centrale plaats door de informatievoorziening
zowel intern als extern verder vorm te geven.
De komende jaren willen we meer gaan werken met
integrale rapportages daar waar dit zinvol is op wijken/of woonkernniveau. Dit sluit beter aan bij de
wensen van de gemeenten en dit vraagt een
doorontwikkeling op datavisualisatie, analyse,
digitale vindbaarheid en vormgeving. We willen
gezondheidsbevordering beter borgen binnen onze
organisatie, zodat er een samenhangend pakket voor
gemeenten ontstaat (waaronder Gezonde School
advisering, ondersteuning bij de lokale
preventieakkoorden en het omzetten van
monitorresultaten in acties). Op het gebied van
onderzoek zullen de komende jaren in het teken
staan van de impactonderzoeken van Corona op

diverse (kwetsbare) groepen. Er zal extra ingezet
worden op onderzoek voor de doelgroepen
laaggeletterden en mensen met een licht
verstandelijke beperking.

Epidemiologische monitoring
De basis van het werk wordt gevormd door de
epidemiologische monitoring, een wettelijke taak
van gemeenten die bij de GGD’en is belegd. Met
behulp van gezondheidsmonitors verzamelt het
team informatie over de gezondheid en het welzijn
van inwoners. Hiervoor worden vragenlijsten
gebruikt. De onderzoeken gebeuren in het hele land
op dezelfde wijze. Met de inzichten van de
onderzoeken worden rapportages gemaakt voor de
gemeenten. In deze rapportages staat beschreven
hoe het gaat met de inwoners. De informatie wordt
geduid en waar mogelijk voorzien van
aangrijpingspunten om de gezondheid te
bevorderen. Voor de duiding wordt gebruik gemaakt
van kennis over en zicht op het lokale veld en van
kennis over onderzoek en effectieve interventies.

Doelenboom
Wat willen we bereiken?
Strategisch doel
Operationeel doel
Het bewaken,
Monitoren van de
beschermen en
gezondheid van de
bevorderen van de
inwoners van Gelderlandpublieke
Midden
gezondheid

Wat gaan we ervoor doen?
Prestaties
- Elke 4 jaar een
gezondheidsmonitor uitvoeren
onder jongeren, volwassenen en
ouderen om de
gezondheidstoestand te
beschrijven
- Integrale rapportages opleveren
op basis van cijfers vanuit de
monitors, vanuit JGZ en vanuit
andere afdelingen van VGGM

Wat is het beoogd effect?
Maatschappelijk effect
Bijdragen aan een beeld van de
gezondheid van inwoners van
Gelderland-Midden en
bijdragen aan goed
onderbouwde
gezondheidsbeleidsbesluiten
van gemeenten
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-

Adviseren over de trends in die
worden gezien in de monitoring
Het doen van verdiepend
onderzoek en analyses op eigen
initiatief en op verzoek van
gemeenten en ketenpartners

Wat mag het kosten
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2e.

Programma Ambulancezorg

Het programma ambulancezorg heeft tot taak om
acute en niet-acute zorg te verlenen aan zieken en
gewonden. Het programma is opgedeeld in 2 pijlers,
namelijk zorgcoördinatiecentrum (waaronder de
meldkamer) en mobiele zorg (waaronder de rijdende
dienst).

Wetgeving ambulancezorg
De ordening van de ambulancezorg is sinds 2021
geregeld via de Wet ambulancezorgvoorzieningen
(Wazv). Op basis van deze nieuwe wet hebben de
huidige aanbieders van ambulancezorg voor
onbepaalde tijd een aanwijzing ontvangen.

Samenwerking met Gelderland-Zuid
Met buurregio Ambulancezorg Gelderland-Zuid is de
samenwerking de afgelopen jaren toegenomen. Zo
wordt er gewerkt met een gezamenlijke meldkamer
in Arnhem, is er een gezamenlijke
materialencommissie en verzorgen beide regio’s
gezamenlijk de scholing vanaf één locatie. Vanaf
2021 is de samenwerking worden geïntensiveerd,
denk onder andere samenwerking op het gebied aan
medische advisering en midden-complexe
ambulance. Vanaf 2023 werken regio’s ook samen in
het opstellen van een meerjarenbeleidsplan. De
pijlers ‘zorgcoördinatie’ en ‘de meldkamer’
doorlopen regio’s ook gezamenlijk.

Risico’s
Risico

Beheersmaatregel

Onvoldoende (gekwalificeerd)
personeel

•
•
•
•
•

Sluiting (delen) locaties
Uitval ICT-voorzieningen
Tekort materialen/middelen
Vertraging in zorg door extreme
drukte

•
•
•
•
•
•

Wat mag het kosten
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Duurzame inzetbaarheid bevorderen; maximaal opleiden van nieuwe
medewerkers
Ambulancebijstandsplan
Inhuur derden
Meer flexibiliteit tussen inzet van personeel op rijdienst of meldkamer zodat
piekuitval intern opgevangen kan worden.
Meer flexibiliteit en uitwisselbaarheid van personeel tussen meldkamer en
andere werkgevers, zoals ziekenhuizen, om piekuitval op te vangen.
Andere locaties/opkomstplaatsen bepalen in overleg met de brandweer.
Meldkamer: ‘fall-back’ naar andere regio.
Meldkamer: Uitwijkplan lokaal en landelijk hanteren.
Tijdelijk overhevelen materiaal naar andere post.
Meldkamer: ‘overloop’ van meldingen naar andere meldkamers indien op
piekmomenten de telefoon niet tijdig beantwoord kan worden.
Rijdienst: uitwijk naar andere ziekenhuizen indien sprake is van extreme drukte
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Op basis van groei in zorgvraag is de verwachting dat
voor Ambulancezorg Gelderland-Midden het aantal
ambulancediensten verder zal uitbreiden. Zo komt er
stapsgewijs meer ambulancecapaciteit op de weg.
Om prestatieverbetering te bereiken is er aandacht
voor gebieden waar de ambulanceprestatie lager is
dan in de rest van de regio.

2e.1 Mobiele zorg
Beschikbaarheid
Ieder jaar berekent het RIVM voor de
ambulancesector in Nederland het aantal diensten
dat de regionale ambulancevoorzieningen op de weg
moet zetten. De dekking voor een gebied is
gebaseerd op standplaatsen en gaat uit van het
principe van ‘open grenzen’ en de bereidheid van
regio’s om elkaar incidenteel te helpen bij
zorgvragen in grensgebied van twee regio’s. In het
actieplan ambulancezorg staat aangegeven dat het
huidige Landelijke Referentiekader Spreiding- en
Beschikbaarheid verder kan worden verbeterd. Het
RIVM heeft vanwege het afwijkende COVID-19 jaar
2020 een nieuwe berekening gemaakt voor 2022.

Standplaatsen
Diverse ontwikkelingen maken dat Ambulancezorg
G-M de plaatsing van een aantal ambulanceposten
wil herzien, zodat de meest optimale dekking in de
regio wordt bereikt. Met betreffende gemeenten
zullen gesprekken plaatsvinden over andere locaties
die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het
bereik van ambulances.

Doelenboom
Nota Goede
ambulancezorg
Bereikbare en
beschikbare
zorg

Bereikbare en
beschikbare
zorg
Bereikbare en
beschikbare
zorg

Patiënt centraal

Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Strategisch doel
Een melder kan
24/7 de
meldkamer
ambulancezorg
bereiken
De patiënt kan
24/7 op de
ambulancedienst
rekenen
De juiste zorg op
de juiste plek
door de juiste
zorgverlener op
het juiste moment

Prestaties
•
Geen vertraging in het 112-proces
•

De patiënt weet
waar de
ambulancedienst
voor staat.
Veilige
zorgverlening

Operationeel doel
De melder ondervindt
geen hinder van
organisatorische
ontwikkeling van de
LMS
De patiënt voorzien
van tijdige
ambulancezorg
In 2025 wendt de
patiënt met een acute
zorgvraag zich tot een
regionaal loket voor
de acute en niet-acute
zorg.
Potentiële patiënten
richten zich met de
juiste zorgvraag tot de
ambulancezorg
Leveren van veilige
zorg in een veilige
werkomgeving

•
•
•

A1 binnen 15 min
A2 binnen 30 min
In absolute aantallen meer ritten op tijd op
jaarbasis.
Testen met het concept zorgcoördinatie door:
•
ICT-oplossingen zoals zichtbaarheid
voertuigen, beeldverbinding.
•
Meer afstemming tussen huisarts en MKA
over zorginzet.
•
•
•
•

Professionaliteit
en
professionele
standaard

Leveren van
goede
ambulancezorg

Ambulancezorg G-M
houdt zich aan
landelijke richtlijnen
en wetgeving voor
goede ambulancezorg

•
•
•
•

Professionaliteit
en
professionele
standaard/
samenwerken
Samenwerken

Verantwoorde
ambulancezorg bij
rampenbestrijding
en crisisbeheersing
Meerwaarde voor
de keten van
acute zorg door
kennisdeling en
samenwerking
met partners
binnen de sector

Werken volgens GGB

•

Knelpunten in acute
zorg dienstverlening
zoveel mogelijk
voorkomen

•
•
•
•

Patiëntervaringen worden ingezet in het
optimaliseren van de zorgverlening
De cliëntenraad is betrokken bij de
ontwikkelingen.
Personeel werkt met kwalitatief
hoogstaand materiaal dat voldoet aan
veiligheidseisen
Informatiebeveiliging: Certificering NEN7510 behaald
Medewerkers zijn optimaal (bij)geschoold
Er is inzicht in de vaccinatiestatus van
medewerkers
Alle medewerkers zijn bevoegd en
bekwaam
Klachten worden binnen 31 dagen
teruggekoppeld aan de klager.
Deelname aan Multirealistisch Oefenen en
TECC door alle medewerkers van de
rijdende dienst.

Doen van meldingen kindermishandeling
en huiselijk geweld bij Veilig Thuis.
Participeren in ROAZ overleggen
Meldingen over ketenpartners bespreken
en verbeterafspraken maken
Samenwerken in een ‘pilot’ voor de inzet
van Physician Assistants en Verpleegkundig
Specialisten in de ambulancezorg.

Wat is het beoogd
maatschappelijk effect?
Continuïteit van de
meldkamertaak
ambulancezorg voor een
optimaal aanname- en
uitgifteproces.
De patiënt zo snel
mogelijk naar de juiste
zorg leiden, door de juiste
zorgverlener.
Ongeacht waar de
zorgvraag van een patiënt
komt, hij/zij wordt
geholpen door de juiste
zorgverlener.
De zorgverlening is
patiëntgericht.

Veiligheid patiënt
optimaal gewaarborgd.

De patiënt ontvangt hoge
kwaliteit van zorg.

Medewerkers optimaal
getraind in het verlenen
van grootschalige
geneeskundige
hulpverlening
Doelmatige, goed
afgestemde keten van
diensten op het gebied
van acute en
opgeschaalde
gezondheidszorg
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2e.2 Zorgcoördinatie en meldkamer
Meldkamer
Situatie meldkamer ‘oud’
De meldkamers ambulancezorg van Gelderland-Zuid
en Gelderland-Midden vervullen vanaf één locatie in
Arnhem hun meldkamerfunctie. Eind 2021 kampt de
meldkamer ambulancezorg Arnhem-Nijmegen met
personeelstekorten. Daarom wordt actie
ondernomen om in de toekomst de continuïteit
blijvend te kunnen waarborgen. Met nieuwe
programma’s maken we het meldkamerproces
ambulancezorg efficiënter zodat er vaker een
ambulance beschikbaar is. Daarnaast testen we met
de pijler ‘zorgcoördinatie’ hoe we beter in verbinding
kunnen staan met andere zorgverleners en hoe we
kunnen werken aan: ‘juiste zorg door juiste
zorgverlener’.

Transitie ‘oud’ naar ‘nieuw’
De meldkamers in de regio’s Oost 5 (Twente,
IJsselland, Noord- en Oost Gelderland, GelderlandZuid en Gelderland-Midden) staan voor een transitie.
De meldkamertaken worden vanaf het voorjaar 2023
samengevoegd in de LMS Apeldoorn. Dat betekent
dat de meldkamertaken van de regio’s, inclusief
werkafspraken, protocollen en een stuk organisatie
zullen worden geharmoniseerd in Apeldoorn. Voor
de ambulancezorg is nog niet helder welke taken wel
en niet zullen overgaan naar de LMS Apeldoorn. Wel
staat vast dat Ambulancezorg Gelderland-Midden
zich voorbereidt en actief aangesloten is bij de
ontwikkelingen in LMS Apeldoorn.

politie zijn in de nieuwe meldkamer op die schaal
georganiseerd. Ambulancezorg Gelderland-Midden
investeert in zorgcoördinatie (zie hieronder) en zal
tegelijkertijd aangesloten moeten blijven bij de
samengevoegde meldkamer in Apeldoorn.

Zorgcoördinatie
De druk op de acute gezondheidszorg is groot.
Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft het initiatief
genomen om onderzoek te doen hoe samenwerking
en het efficiënt gebruik van middelen in de zorg
verder geoptimaliseerd kan worden. Zorgcoördinatie
is een van de beoogde oplossingen. Om het concept
zorgcoördinatie in de praktijk te testen zijn er tien
pilots in Nederland gestart. De pilots verschillen van
elkaar, maar hebben soms ook overeenkomsten.
Ook Ambulancezorg Gelderland-Midden werkt
samen met de regio Gelderland-Zuid aan een pilot.
Naast de Ambulancezorg nemen de
huisartsenposten in Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel
en GGZ ProPersona deel aan de pilot.
Vanaf 2021 wordt er uitvoering gegeven aan de pilot
zorgcoördinatie. De pilot loopt door tot en met 2022.
Eind 2021 volgt een tussentijdse landelijke evaluatie,
in 2022 zal er ook regionaal geëvalueerd worden.
Input uit de evaluaties draagt bij aan het
besluitvormingsproces ten aanzien wat je wil
bestendigen uit de pilot. De inpassing van
zorgcoördinatie is afhankelijk van de keuzes die
worden gemaakt voor de werkzaamheden die
wel/niet overgaan naar de LMS meldkamer te
Apeldoorn en de mate waarin (acute) zorg partijen in
de regio verdere uitvoering willen geven aan
samenwerking in de regio.

Situatie meldkamer ‘nieuw’
In de nieuwe meldkamer LMS Apeldoorn werken de
ambulancemeldkamers samen vanaf één locatie
voor heel Oost-Nederland. Ook de brandweer en
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2f.

Programma Bedrijfsvoering

Het programma bedrijfsvoering is ondersteunend
aan de andere programma’s en bestaat uit de
activiteiten met betrekking tot personeel &
organisatie, financiën, control, Informatie
Management, ICT, facilitaire ondersteuning, inkoop,
juridische zaken en communicatie.
Uitgangspunten die worden gehanteerd:
•
Ondersteunend aan het primair proces, binnen
wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders
die door het bestuur zijn gesteld
•
Functioneren binnen financiële kaders die
samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde
begroting
•
Functionerend binnen de door de organisatie
gebruikte kwaliteitssystemen
•
Werken op basis van informatie delen en
toegankelijkheid, waarbij digitalisering − met als
randvoorwaarde een goede borging van
aspecten van informatieveiligheid en privacy −
actief wordt opgepakt
•
Duurzame bedrijfsvoering gericht op het
tegengaan van verspilling van grondstoffen en
energie
•
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Samen beter bedrijfsvoeren
De organisatie heeft afgelopen jaren in het teken
gestaan van groei en absorberen van nieuwe taken.
Denk hierbij aan de activiteiten van Veilig Thuis en
Jeugdgezondheidszorg 0-4, maar ook de bestrijding
van COVID19. De organisatiebesturing en
bijbehorende ondersteuning is afgelopen jaren in
beperkte mate meegegroeid. De organisatie heeft
hier een belangrijke inhaalslag te maken om risico’s
in het primaire proces te beperken. Hiervoor is een
traject voorzien “Samen beter bedrijfsvoeren”. In
paragraaf 3.3 evaluatie van taken wordt nader
ingegaan op dit programma.
Anderzijds zijn er autonome ontwikkelingen die om
een versterking van de ondersteuning op korte
termijn vragen. De omvang van deze ontwikkelingen
worden geraamd op € 1,5 mln, structureel te
verdelen over de gemeentelijke bijdragen Brandweer
en GGD. Het dagelijks bestuur is, net als de directie,
zich er ten volle van bewust dat dit voorstel is
gebaseerd op een beste inschatting van dit moment.
Daarom wordt voorgesteld nader onderzoek te doen
(inclusief externe toetsing) zodat deze inschatting
eind 2022 mogelijk bijgesteld kan worden. Dit
onderzoek is onderdeel van het hierboven
benoemde programma “samen beter
bedrijfsvoeren”.
Mocht blijken dat dit nader onderzoek aantoont dat
uitbreiding niet nodig is, dan zal de voorgestelde
uitzetting van de begroting vanzelfsprekend niet
worden doorgevoerd. Ook is denkbaar dat op basis
van dit nader onderzoek aanvullende maatregelen
noodzakelijk zijn. Deze maatregelen worden
aansluitend verwerkt in de begroting 2024.
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Deze autonome ontwikkelingen waarvoor de
versterking noodzakelijk worden geacht zijn:
Wet Open Overheid
Informatiebeveiliging
Splitsing CISO – FG
Informatievoorziening & communicatie
Rechtmatigheidsverantwoording
Versterking beheersing fiscale risico’s
Deze ontwikkelingen, de risico’s en bijbehorende
versterking worden hierna nader toegelicht.

Wet Open Overheid
De Wet open overheid (Woo) heeft als doel
overheden en semi-overheden transparanter te
maken. De wet moet ervoor zorgen dat
overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar,
eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De
Woo treedt op 1 mei 2022 in werking. Daarmee
komt de huidige Wet openbaarheid van bestuur
(Wob) te vervallen.
Veel data en stukken kunnen op dit moment niet
geautomatiseerd worden ontsloten voor een breder
publiek. VGGM loopt het risico niet te voldoen aan
deze wijziging, leidend tot mogelijke claims van
betrokkenen of aanwijzingen / boetes door
toezichthouders.
Om te voldoen aan de veranderende wet en
regelgeving zijn aanpassingen in de applicaties
noodzakelijk en een (part time) functionaris die de
gegevensontsluiting monitort. Gemeenten hebben
afgelopen periode hier ook structurele middelen
voor ontvangen binnen het gemeentefonds.

Informatiebeveiliging - Cyber
Informatiebeveiliging wordt gezien als een belangrijk
onderwerp voor de toekomst. Het Veiligheidsberaad
heeft zich medio 2021 uitgesproken om versneld te
gaan voldoen aan het basis beveiligingsniveau zoals
bepaald in de Baseline Informatiebeveiliging
Overheid (BIO). Onderwerpen van de BIO zijn
vergelijkbaar met de aspecten die de
Informatiebeveiligingsdienst / VNG in het najaar van
2021 met de gemeenten hebben gedeeld:
- Houd hard- en software up-to-date
- Gebruik meerfactorauthenticatie
- Hanteer een strikte netwerksegmentatie
- Zorg voor robuuste backups
- Test en oefen uw ICT crisisplannen
VGGM voldoet niet volledig aan de in de BIO
gestelde normen en loopt het risico afgesloten te
worden van landelijke gegevensuitwisseling. Zonder
deze gegevens loopt VGGM het risico dat systemen
niet zijn bijgewerkt en op basis van onjuiste of
achterhaalde gegevens besluiten worden genomen
voor de inzet van hulpverlening.
VGGM heeft door M&I partners een onderzoek laten
uitvoeren op de minimaal te treffen maatregelen om
uiteindelijk te kunnen voldoen aan de BIO. M&I
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partners adviseert om op korte termijn een
versterking van de CISO en FG rol (zie volgende
paragraaf) en om maatregelen te treffen op het
gebied van awareness en toegangsbeveiliging.
Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor het
vervangen van verouderde applicaties.
De uiteindelijke ambitie vraagt om bestuurlijke
keuzes, een volwassen aanpak en om het beleggen
van verantwoordelijkheden op het gebied van
informatiebeveiliging en privacy binnen VGGM. Het
onderwerp informatiebeveiliging zal daarbij steeds
vaker onderwerp van gesprek zijn op de
bestuurstafel en daarom is een dialoog in menselijke
taal gewenst.
Het bestuur ziet kansen om de kennis en ervaring
van VGGM bij het aanpakken van rampen en
incidenten, door te vertalen naar mogelijke
ondersteuning bij de aanpak van cyberincidenten in
de gemeente of bij vitale organisaties in de regio. De
rol van VGGM als crisispartner bij cyberincidenten
moet zodoende worden verkend.

Splitsing CISO – FG
Binnen VGGM worden persoonsgegevens gebruikt
en uitgewisseld. De belangrijkste regels voor de
omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Sinds een aantal jaar is VGGM, als
overheidsorgaan, verplicht om een interne
toezichthouder aan te stellen die toeziet op de
naleving van de AVG. Dit is de functionaris
gegevensbescherming (FG).
Bij invoering van de FG rol heeft VGGM uit
pragmatisch oogpunt ervoor gekozen deze rol te
combineren met de rol van Chief Information
Security Officer (CISO). De CISO is verantwoordelijk
voor het implementeren van
infomatiebeveiligingsbeleid en het toezicht daarop.
Deze situatie is om een aantal redenen niet
houdbaar:
-

De FG is niet onafhankelijk gepositioneerd ten
opzichte van de CISO, dit is een onwenselijke
samenloop van verantwoordelijkheden om beide
rollen onafhankelijk uit te kunnen voeren.
- De diversiteit in processen en ondersteunende
systemen is groot en het belang van goede
informatiebeveiliging en privacy neemt steeds
verder toe.
Dit versterkt de noodzaak om de rollen van de CISO
en de FG te verstevigen zodat deze rollen op een
deugdelijke wijze ten uitvoer kunnen worden
gebracht. Dit wordt ook onderschreven in de
rapportage van M&I partners.
We stellen voor om de huidige capaciteit met 2,5 FTE
uit te breiden, zodat deze past op de omvang van de
huidige problematiek. Met deze uitbreiding kan
tevens de CISO worden onderscheiden van de FG en
de Privacy Officer.

Informatievoorziening en communicatie
De maatschappij digitaliseert in snel tempo.
Daarnaast is de informatiebehoefte in de
samenleving fors toegenomen. Of het nu gaat om
digitalisering van klantcontacten, hybride werken, de
ontwikkeling van een
veiligheidsinformatieknooppunt of het ontsluiten
van management- en verantwoordingsinformatie:
burgers, professionals en ketenpartners stellen
steeds hogere eisen aan onze informatievoorziening.
Door de aard van onze activiteiten komen steeds
meer vragen uit de samenleving bij VGGM terecht.
Om voldoende mee te bewegen met deze
ontwikkelingen, rechtmatig te blijven en de
informatiepositie van VGGM op onderdelen te
verstevigen, is investering noodzakelijk. Investeren in
nieuwe voorzieningen om informatie gestuurd en
data gedreven werken (landelijk thema) verder vorm
te geven, onze IV-huishouding en datakwaliteit op
orde te brengen/houden en een passende besturing
in te richten.
Vanuit de ervaringen binnen het programma
COVID19 is gebleken dat het op een juiste wijze
ontsluiten, analyseren en presenteren van data
cruciale informatie ontstaat voor bestuurlijke en
managementbesluiten alsmede ten behoeve van
(crisis)communicatie aan burgers. Binnen de
organisatie wordt niet alle data gestructureerd
vastgelegd of een eenduidige definitie gehanteerd.
Hierdoor is niet alle data om te zetten in cruciale
informatieproducten. Om de ingezette ontwikkeling
vanuit het programma COVID19 voort te zetten stelt
de directie voor om de formatie van data specialist
en crisiscommunicator, die in 2021 en 2022 worden
betaald vanuit de coronagelden, voor de organisatie
te behouden.

Aanpassing regelgeving
rechtmatigheidsverantwoording
Naar verwachting moeten gemeenschappelijke
regelingen over het verslagjaar 2022 voor de eerste
keer een rechtmatigheidsverantwoording opnemen
in de jaarrekening. Dit onder voorbehoud van
parlementaire goedkeuring.
Het Dagelijks Bestuur is en blijft ook na 2021
verantwoordelijk voor de rechtmatigheid binnen de
organisatie. In de huidige situatie vormt de
accountant hierover een oordeel en brengt hij of zij
er verslag over uit. Vanaf verslagjaar 2022 stelt het
Dagelijks Bestuur deze verantwoording op. Het
publiceren van de verantwoordingstekst in de
jaarstukken alleen is echter niet voldoende. Er is in
de organisatie een duidelijke grondslag voor deze
verantwoording nodig. Deze grondslag wordt de
onderbouwing van de verantwoording genoemd.
Doel is met een bepaalde mate van zekerheid vast te
stellen dat handelingen hebben plaatsgevonden
binnen de kaders van wet- en regelgeving.
Onderdeel van de onderbouwing van de
rechtmatigheidsverantwoording zijn de uitkomsten
van de interne controles die binnen VGGM
uitgevoerd worden om vast te stellen of wet- en
37
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regelgeving zijn nageleefd. Dit betekent dat de
organisatie zelfstandig vaststelt of wordt voldaan
aan het normenkader waarin relevante wet- en
regelgeving is opgenomen. Momenteel is binnen
VGGM een interne controle functie niet ingeregeld.
De accountant van VGGM adviseert in haar
Accountantsverslag om de interne controle functie
te versterken, enerzijds omdat deze op onderdelen
matig kwalificeert en anderzijds om vorm te geven
aan de rechtmatigheidsverordening.
In 2022 wordt een nulmeting uitgevoerd als
startpunt voor de implementatie van een interne
rechtmatigheidsbeoordeling. Naar verwachting is
hiervoor een minimale capaciteitsuitbreiding van ca
2,0 fte benodigd.

Versterken beheersing fiscale risico’s
VGGM heeft in 2013 een convenant horizontaal
toezicht met de belastingdienst getekend. De
belastingdienst constateerde dat de mate van
toezicht op de uitvoering van Horizontaal Toezicht
op landelijke schaal verschilde. Sommige
organisaties bleken goed in staat te zijn om hun
fiscale risico's in te schatten en te beheersen, onder
andere door een effectieve inzet van een Tax Control
Framework. Aan de andere kant liet de mate van
interne beheersing bij andere organisaties te wensen
over of kwam de ontwikkeling naar een hoger niveau
niet op gang.
De belastingdienst komt voor grote organisaties,
waartoe VGGM wordt gerekend, met een herziene
en aangescherpte versie van het Horizontaal
Toezicht en gaat deze ook strenger
handhaven. Onderdeel van dit horizontaal toezicht
is het implementeren van een goed werkend Tax
Control Framework en een verantwoordelijke
functionaris binnen de organisatie die toeziet op de
werking van dit Tax Control Framework (een tax
manager). VGGM onderzoekt momenteel de impact
van de aangescherpte versie van het Horizontaal
Toezicht.
Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkeling en
de constatering in 2021 dat in de salarisadministratie
een onjuiste parameter was ingevoerd met als
resultaat een naheffing ZVW premie van ruim €1,0
mln, heeft VGGM door BDO een nulmeting laten
uitvoeren ten aanzien van haar fiscale risico’s. Uit
deze nulmeting blijkt dat VGGM een aantal fiscale
risico’s onvoldoende beheerst en fiscale
optimalisatie mogelijk is. Deze risico’s en
optimalisatie mogelijkheden komen met name voort
uit:
- Een grote diversiteit aan (vanuit fiscale optiek)
activiteiten voor derden naast de reguliere taken
vanuit de Wet Veiligheidsregio en Wet Publieke
Gezondheid, zoals gemeentelijke taken,
medische dienstverlening, onderwijs en
administratieve dienstverlening;
- Een complexe juridische structuur waarbij
verwevenheid bestaat tussen de

-

gemeenschappelijke regeling en een 2-tal
stichtingen;
Diversiteit aan samenwerkingsverbanden met
andere Veiligheidsregio’s, GGD-en of derden;
Verschillende personele regelingen als gevolg
van 4 CAO’s binnen de organisatie.

BDO constateert dat verbeteringen noodzakelijk zijn
in de bewustwording van fiscale regelgeving,
administratieve inrichting, de interne controle op
fiscale aangelegenheden, dossiervorming en
periodieke toetsing op juiste naleving van de fiscale
regels.
Op basis van de nulmeting adviseert BDO
aanvullende capaciteit voor administratie en
controle in te regelen. Het gaat dan met name om
capaciteit voor de volgende functionarissen:
- financieel administrateur
- salarisadministrateur
- een controller die periodiek de naleving toetst.

Aankondiging landelijke stichting
(ongevallen)verzekeringen
De Veiligheidsregio’s zijn de afgelopen jaren
geconfronteerd met ontwikkelingen in de
verzekeringsmarkt waar het gaat om
ongevallenverzekeringen. Voor verzekeraars is de
specifieke dekking voor Veiligheidsregio's een niche,
waarin op dit moment nog maar een zeer beperkt
aantal verzekeraars specifieke producten voor
Veiligheidsregio's aanbieden. Landelijk is tevens
geconstateerd dat de gezamenlijke premielast de
gezamenlijke schadelast ruim overschrijdt. Dit is
aanleiding geweest dat de Veiligheidsregio’s hun
krachten willen bundelen op het gebied van
verzekeren en risico denken. Bijkomstig voordeel is
dat toegewerkt kan worden naar een landelijk
uniform verzekeringspakket (elke brandweerman
heeft recht op dezelfde aanspraak waar ook in
Nederland). Om invulling te geven aan deze
uitdagingen is het de bedoeling dat:
- er landelijk één set van aanspraken bij
dienstongevallen komt het collectief inkopen van
één ongevallenverzekering (voor verzekerbare
aanspraken) mogelijk wordt;
- er een waarborgfonds wordt opgericht om een
oplossing te bieden voor (in ieder geval) de niet
verzekerbare aanspraken;
- er een (landelijk) expertisebureau wordt
opgericht dat kan adviseren en bemiddelen;
- er strategische samenwerkingsverbanden
worden aangegaan met onder andere de VNG
Om hieraan invulling te geven is één van de eerste
stappen de oprichting van de Stichting Risicobeheer
zijnde het toekomstige expertisebureau. Een tweede
stichting zal, op een latere termijn, worden opgericht
voor het beheer van het Waarborgfonds. Het
Veiligheidsberaad heeft 4 oktober j.l., gelet op advies
RCDV, het principebesluit tot oprichting van de
Stichting Risicobeheer genomen.
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Risico’s
Risico
Door omgevingsontwikkelingen
wegvallende inkomsten: ontvlechting,
teruglopende subsidies e.d.
Uitval ICT en elektriciteit
Onvoldoende (deskundig) personeel
Ontoereikend niveau
van informatiebeveiliging

Beheersmaatregel
Sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability en
flexibiliteit
Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan
Continue monitoren
•
Implementeren van privacybeleid overeenkomstig de Algemene
Verordening gegevensbescherming (AVG), het beheren van een
privacyregister en de medewerkers op een actieve manier bewust maken
van de do’s en dont’s bij het werken met gevoelige persoonsinformatie
•
Focus houden op het melden van incidenten met lekken van
persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken
•
Vaststellen van een beleidsplan informatiebeveiliging binnen de
landelijke norm voor VR’s (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten en
NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte
beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de organisatie
aanwezige informatie te borgen. Dit kan kosten met zich meebrengen,
waarvoor geen voorziening in de begroting aanwezig is

Doelenboom
Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Strategisch doel
Doelmatige,
doeltreffende en
verantwoorde
organisatie

Operationeel doel
Stroomlijnen en
digitaliseren
registratieve en
administratieve
processen voor betere
en snellere
informatievoorziening
Meer voor minder

Prestaties 2020 - 2023
•
Het vereenvoudigen en digitaliseren van
processtappen en procedures
•
Terugbrengen formatie administratie als
gevolg van digitalisering

Duurzaam ondernemen

•

•
•

•
•
•
Gezonde financiële
huishouding

Adequaat budgetteren
en transparant
verantwoorden

•
•

Kwaliteit van de
externe
(bestuurlijke)
informatie en
communicatie
verhogen
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Betaalbare overheid met
een verantwoorde
bedrijfsvoering en
gewenste dienstverlening
op adequaat niveau

Realiseren inkoopvoordelen
Doelmatig beheren en gebruiken van
alle gebouwen die de VGGM gebruikt
Voorkomen van verspilling van
grondstoffen en energie
Verduurzaming van het wagenpark
Inkoop/gebruik van duurzame en
verantwoorde materialen
Invoeren e-facturering
Optimaal inzetten van beschikbare
gelden voor het realiseren van de doelen
van de organisatie
Transparant verantwoorden over
bestedingen
Jaarlijks actualiseren van het
risicoprofiel in relatie tot het
vastgestelde reservebeleid

Verantwoorde besteding
van gemeenschapsgeld

Een goede en transparante
besturing van de
organisatie en het in
verbinding zijn met de
relaties van de organisatie
(gemeenten,
ketenpartners, burgers,
bedrijven) door middel van
informatie-uitwisseling

Realiseren van
voldoende financiële
weerstand

•

Voldoen aan de
archiefwetgeving voor
digitalisering
Tevredenheid
bestuursorganen/ raden
over de opgeleverde
informatie

•

Vernieuwing Document Management
Systeem en herinrichting digitaal archief

•

Tijdige, rechtmatige en
juiste informatie delen
met ketenpartners en
burgers

•

Door vormgeving en digitalisering
toegankelijk maken van beleids- en
verantwoordingsdocumenten
Directie en medewerkers van de VGGM
onderhouden en bestendigen op
ambtelijk en bestuurlijk niveau goede
contacten met de gemeenten. De
raadsinformatieavonden, netwerkdagen
en gesprekken met stakeholders zijn
terugkerende initiatieven
Informatie beschikbaar stellen conform
de standaard voor veiligheidsregio’s
(Veiligheidsregio Referentie
Architectuur)

•

Wat is het beoogd
maatschappelijk effect

Ontwerpbegroting 2023 VGGM

•
•

Goed
werkgeverschap

Realiseren duurzaam
inzetbaar personeel en
gevarieerd
medewerkersbestand

•

•

Aantrekkelijk werkgever
zijn nu en in de toekomst
(borgen continuïteit van
de organisatie)

•
•

Planmatig realiseren van een
samenhangend informatiestelsel (met
elkaar verbinden van registraties)
Implementeren van het vastgestelde
beleid voor informatiemanagement
Investeren in leiderschap (gericht op
kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling
talent en duurzame inzetbaarheid
personeel)
VGGM voor mensen met een beperking
tot de arbeidsmarkt toegankelijker te
maken
Verder invulling geven aan tijd- en plaats
onafhankelijk werken
Bepalen profiel van de VGGM als
(toekomstig) werkgever en het zichtbaar
maken van de VGGM als werkgever
(presentatie /marketing/werving)

Een organisatie die een
afspiegeling vormt van de
maatschappij, met
medewerkers die
vakbekwaam zijn én blijven
waarbij continu
geanticipeerd wordt op
ontwikkelingen

Wat mag het kosten
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3. Financiën
Voor het opstellen van de bestuursbegroting 2023 is
de vertreksituatie de jaarschijf 2022 zoals
opgenomen in de bestuursbegroting 2023.
De financiële beschouwingen bevat de volgende
onderwerpen:
•
Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf
de vaststelling van de programmabegroting
2021 en de prijs- en loonindexering.
•
Investeringen
•
Effect op het lopende begrotingsjaar 2022
•
Financiële begroting

•

3.1

3.2

Nominale ontwikkelingen

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde
systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaat
uit een voorcalculatie voor 2023 en een nacalculatie
over 2021.
•
In de voorcalculatie van de begroting 2023
wordt uitgegaan van de raming van het CPB in
het Centraal Economisch Plan 2022 (hierna:
CEP). In de CEP (maart 2022) wordt voor de
collectieve sector rekening gehouden met een
loonkostenstijging in 2023 van 3,6% en hogere
materiele kosten van 2,3%.
•

•

In de nacalculatie van de begroting 2023 wordt
de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2021
(het zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld.
Hiervoor gebruiken we eveneens de CEP 2022.
In de begroting 2021 was rekening gehouden
met een loonkostenontwikkeling van 2,8% en
1,6% voor prijsontwikkeling (MEV 2020). Deze
percentages zijn volgens de CEP 2022 voor 2021
respectievelijk 1,1% en 1,8%. Dit betekent een
nacalculatie van -/-1,7% op de lonen en 0,2% op
de prijzen. De lage werkelijke loonkostenontwikkeling 2021 volgens de CEP zijn het
gevolg van de rijks brede corona
steunmaatregelen, leidend tot een verstoring in
de rekensystematiek.
Als de voor- en nacalculatie worden
gecombineerd dan bedraagt de indexatie voor
loon 1,9% en voor prijzen 2,5%.
Kijkend naar de economische onzekerheid als
gevolg van de (geo-)politieke stabiliteit, de
huidige hoge rijksoverheidsuitgaven,
grondstoftekorten leidend tot een hoog inflatieniveau en de oorzaak van de lage rekenkundige
loonkostenstijging, dan bestaat een reële kans
dat de werkelijke indexatie voor loon en prijzen
fors hoger uitvallen. Illustratief noemen we de
stijging van de cao lonen voor 2022 met ca 3,9%
en forse bijstellingen van prijzen door grondstof
schaarste. Hierdoor bestaat het risico dat de
opgenomen raming gaat leiden tot structurele
tekorten in 2023-2024. Op dit moment
verwachten we voor 2023 een tekort van
€ 350.000 of meer, afhankelijk van de CAO
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afspraken voor 2023 en de werkelijke
prijsontwikkeling in 2022 en 2023. De werking
van de indexeringssystematiek is zodanig dat
vanaf 2025 de effecten weer worden
opgevangen. Het huidige geprognotiseerde
tekort van € 350.000 in 2023 kan worden
opgevangen met het huidige
weerstandsvermogen.
Uitgangspunt bij het toepassen van
bovenstaande systematiek is dat 70% van de
begrote kosten betrekking hebben op loon en
30% op prijs.

Evaluatie taken

De bestuurders van VGGM hebben aangegeven dat
zij een brede discussie willen voeren over de scope
van activiteiten ten laste van de gemeentelijke
budgetten. Bijvoorbeeld door gezamenlijk het
huishoudboekje van VGGM door te lichten aan de
hand van een toetsing aan het wettelijk kader en een
vergelijk te maken met andere organisaties.
Met de uitkomst van deze benchmark kan
aansluitend het gesprek worden gevoerd over de
gewenste omvang en kwaliteit van de aan VGGM
opgedragen taken.
In 2021 is dit onderzoek door Berenschot uitgevoerd.
Berenschot heeft haar resultaten op 4 november jl.
aan het Algemeen Bestuur gepresenteerd. Scope van
het onderzoek betrof de activiteiten brandweerzorg
en overhead. Gezien de energie die vanuit de GGD
momenteel in de COVID19 bestrijding wordt
gestoken, zijn deze activiteiten buiten scope
gebleven. In 2022 wordt bekeken hoe ook deze
activiteiten met andere GGD-en vergeleken kunnen
worden.

Brandweerzorg
Samenvattend concludeert Berenschot dat
Gelderland Midden beschikt over een gemiddelde
brandweerzorg tegen een gemiddelde prijs. De
organisatie is ingericht op basis van de beleidsmatige
uitgangspunten zoals afgesproken bij de
regionalisering van de Brandweer. Gelderland
Midden heeft ten opzichte van het gemiddelde net
iets minder posten en brandweerauto's per 10.000
inwoners. Daarnaast is Gelderland Midden ook iets
later ter plaatse.
De activiteiten die nodig zijn om de brandweer goed
te laten functioneren, zoals het onderhoud aan de
voertuigen en geoefend houden van de vrijwilligers,
wordt in Gelderland Midden zo veel als mogelijk
regionaal uitgevoerd. Dit leidt tot efficiënte
werkprocessen en een kostprijs onder het
gemiddelde. De activiteiten van risicobeheersing,
waaronder toezicht op het veilig gebruik van
gebouwen, is sterk beheersmatig en
gestandaardiseerd ingericht. Dit geeft beperkte
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flexibiliteit in het toezicht, zoals een proactieve
advisering. Anderzijds leidt dit tot een lagere
kostprijs dan gemiddeld.

publieke uitvoeringsorganisaties dan op de
activiteiten van een Veiligheidsregio, brandweer of
ambulancedienst (beschikbaarheidsorganisaties).

In haar presentatie heeft Berenschot nader
toegelicht dat een aantal Veiligheidsregio's gestart is
met de voorbereiding van diverse ontwikkelingen.
Denk hierbij aan de komst van de omgevingswet,
Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren,
versterking van de taken behorend tot de
(multi)crisisbeheering en verduurzaming van de
bedrijfsvoering. Berenschot gaf aan dat
Veiligheidsregio's die al gestart zijn met deze
ontwikkelingen dit veelal tot hogere lasten heeft
geleid.

Omgerekend in budget houdt dit in dat VGGM met
ruim € 3 mln minder personele lasten en € 0,9 mln
minder overige kosten de ondersteunende diensten
organiseert dan vergelijkbare organisaties. Dit is een
belangrijk kenmerk van VGGM ‘sober en goedkoop’.
Dit uitgangspunt is ook bij de regionalisering van de
brandweer en bij de vormgeving van GGD taken
gehanteerd.

Het benchmark onderzoek leidt niet tot het inzicht
dat activiteiten te ruim of inefficiënt zijn ingericht.
Eventuele besparingen zijn te realiseren door keuzes
in de omvang van de taakuitvoering. In 2023 zal de
directie de bestuurlijke uitgangspunten die ten
grondslag liggen aan de omvang van de
taakuitvoering met het bestuur gaan spreken. Denk
hierbij aan uitgangspunten met betrekking tot de
snelheid waarop de brandweer ter plaatse kan zijn of
de aard en omvang van de meer specialistische
hulpverlening.

GGD
In overeenstemming met het eerdere besluit van het
Algemeen Bestuur is ook kostenvergelijk voor de
GGD wenselijk, echter dit was afgelopen periode niet
goed mogelijk door de inspanningen ten behoeve
van de Corona bestrijding. Zoals in paragraaf 2.d
staat beschreven is inmiddels aan Lysias Advies
opdracht gegeven om de GGD activiteiten van VGGM
met bijbehorende formatie, lasten en gemeentelijke
bijdrage te vergelijken met een aantal referentie
GGD-en. De uitkomsten worden in 2022 met het
bestuur besproken.

Bij deze regionalisering van de brandweer zijn keuzes
gemaakt ten aanzien van de omvang van de
overhead (management en ondersteunende
functies). Deze omvang is op 15% gesteld van de
directe functies, waarvan 5% binnen de operationele
sectoren (mn management, secretariaat en
bestuursondersteuning) en 10% binnen de sector
bedrijfsvoering (de PIOFACH functies). De
onderbouwing hiervoor is geweest:
Besluitvorming 2013

Norm
Af:
•
•

Gemiddeld
brandweer
18,0%

Vastgoedbeheer bij gemeenten
Verwacht schaalvoordeel VGGM

Beleidsuitgangspunt VGGM

-/- 0,8%
-/- 1,9%
15,3%

Overhead
Ten aanzien van de overhead concludeert
Berenschot dat deze “knap maar krap” is ingericht.
Ten opzichte van andere Veiligheidsregio's is de
omvang van de overhead ca 23% kleiner en ten
opzichte van andere uitvoeringsorganisaties ca 28%.
Deze krappe invulling is gerealiseerd door focus en
standaardisatie aan te brengen op de dag dagelijkse
taken. De controlerende en adviserende rollen zijn
minimaal ingeregeld.
Reflectie op bovenstaande constatering
De overhead is werkzaam voor de gehele VGGM
organisatie. Dus naast de Veiligheidsregio en
brandweer ook voor de Ambulancezorg, GGD en
Veilig Thuis.
Uit de rapportage van Berenschot blijkt dat overhead
van VGGM knap en krap is georganiseerd: zo’n 23%
lager dan andere Veiligheidsregio’s en zo’n 39% lager
dan andere publieke uitvoeringsorganisaties. Deze
laatste halen we expliciet aan omdat de activiteiten
van een GGD (productieorganisatie) meer lijken op
42
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Uit de rapportage van Berenschot zien we een
verdere daling van overhead naar 14,4%. Deze
verwatering is met name het gevolg van de groei van
de organisatie door toevoeging van nieuwe taken
(denk aan Veilig Thuis en JGZ 0-4) en het niet
invullen van vacatures waardoor de formatie is

Brugstaat 2019 2022

Als volgt te verdelen
•
Directie, management,
bestuursondersteuning en
secretariaat
•
P&O
•
ICT/ DIV
•
Communicatie / kwaliteit
•
Juridische Zaken
•
Facility / inkoop
•
Financiën en Control
Totaal

teruggebracht. Deze afname is vooral terug te zien
bij ICT, communicatie, juridische zaken en financiën
en leidt tot versobering van de (interne)
dienstverleningen:

Norm
2013

Berenschot
norm 2019

VGGM
2019

5,0%

7,1%

5,5%

1,4%
3,6%
1,2%
0,3%
1,6%
2,2%
15,3%

2,2%
2,9%
1,1%
0,2%
2,7%
2,6%
18,8%

1,4%
3,4%
0,9%
0,1%
1,6%
1,5%
14,4%

De relatief grote omvang van ICT is het gevolg van
het eigenstandig uitvoeren van ICT beheer. Dit is ook
terug te zien in de benchmark, VGGM heeft de
laagste materiële kosten (waaronder de kosten voor
ICT spullen) voor overhead per 10.000 inwoners. De
lagere bezetting bij facility wordt mede veroorzaakt
doordat een groot deel van het vastgoed niet in
eigen beheer is. Zowel de inrichtingskeuzes voor ICT
en facility zijn in de normering van 2013 betrokken.
In 2020 is de sector bedrijfsvoering gereorganiseerd.
Dit heeft tot een uitbreiding van 3 fte
Informatieadviseurs geleidt, ten koste van de
operationele sectoren. Daarmee stijgt het overhead
percentage van 14,4% naar ca 14,6%.
De huidige invulling van de overhead leidt tot het in
stand houden van bestaande processen en
producten. Deze processen zijn sterk uitvoerend,
bevatten relatief veel handmatige handelingen,
beperkte controleslagen en zijn niet altijd passend
op de primaire processen. Daarnaast zijn door
uitbreiding van activiteiten binnen het publieke
gezondheidsdomein en toegenomen wet- en
regelgeving de overheadtaken afgelopen jaren
complexer geworden. Denk aan het in beheer nemen
van nieuwe CAO’s (naast CAR-UWO en
Ambulancezorg zijn de CAO VVT en CAO Jeugdzorg
toegevoegd), ondersteuning geven aan een
organisatie met een toenemende diversiteit en
informatie gestuurd wil worden, stringente
regelgeving omtrent het verwerken van (medische)
informatie, toenemende risico’s van cyber crime,
meer aandacht voor transparantie en
verantwoording van (rechtmatige) uitgaven,
toenemende rapportages voor
derden/toezichthouders (mn voor de zorg taken) en
behoefte naar moderne wijze van communiceren.
De directie van VGGM is van mening dat deze
situatie niet lang houdbaar is. Bij veranderende

omstandigheden ontstaan risico's in een adequate
ondersteuning van de primaire processen. Denk
hierbij aan uitval of onjuiste inregeling van systemen
en data, werving van nieuwe medewerkers of het
binnen veranderende wet- en regelgeving
organiseren van de activiteiten.
Mede op basis van de uitkomsten van de Benchmark
stelt de directie voor om in 2022 te starten met het
programma “samen beter bedrijfsvoeren”.

3.3

Samen beter bedrijfsvoeren

Aanleiding
Naast de benchmark zijn er 2 andere vertrekpunten
die aanleiding geven voor het programma “samen
beter bedrijfsvoeren”:
Extern: Allereerst zien we een aantal autonome
ontwikkelingen die direct effect hebben op de
bedrijfsvoering van VGGM. Daarbij gaat het primair
om een toename van het takenpakket van het Rijk
en om wijzigingen van wet- en regelgeving. Denk
hierbij aan nieuwe en andere taken als gevolg van
Covid19, toegenomen ICT risico’s en toegenomen
compliance regelgeving. Voor wat betreft het
uitbreiden van taken wordt in de nabije toekomst
een extra verzwaring voorzien op het gebied van de
crisisbeheersing en het classificeren van
veiligheidsregio’s tot de vitale sector.
Intern: Enkele jaren geleden is door de (nieuwe)
directie geconstateerd dat vanuit de sector
bedrijfsvoering niet in voldoende mate
ondersteuning wordt geboden aan het primair
proces. Dit leidt tot doelmatig- en
rechtmatigheidsrisico’s. Bedrijfsvoering is te dun
georganiseerd. De constatering was dat er onbalans
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was ontstaan tussen toegenomen taken en vrijwel
gelijkblijvende middelen. Taken die werden
toegevoegd waren onder andere Veilig Thuis en de
consultatiebureaus JGZ. De sector bedrijfsvoering
werd niet of nauwelijks uitgebreid. De gedachte was
dat 'het grote VGGM’ dit soort nieuwe onderdelen
goedkoop kon overnemen en de ondersteuning op
kon gaan in het grotere geheel. Dat is niet het geval
gebleken, leidend tot het uithollen van de
organisatie.
Daarnaast constateren we onduidelijkheid binnen de
organisatie als het gaat om processen, procedures en
verantwoordelijkheden. Kijkend naar de toekomst is
het beter bedrijfsvoeren nodig om risico’s in de
taakuitvoering te voorkomen.

vastgesteld, inclusief de toekenning van de overhead
aan de verschillende gemeentelijke bijdragen en
andere inkomstenbronnen, zoals van
zorgverzekeraars en subsidies.

Toekomstbestendig bedrijfsvoeren

De directie stelt voor het resultaat over 2021 te
gebruiken ter dekking van deze incidentele deze
kosten.

Idealiter beweegt de overhead van een organisatie
zich binnen een bepaalde bandbreedte. Een te
krappe invulling van de overhead leidt tot
kwaliteitsrisico's in het primaire proces. Anderzijds
leidt een te ruime invulling van de overhead tot
onnodige bureaucratie. Idealiter kent de organisatie
een uitgangpunt voor de overhead. Bijdragen voor
taken die aan de organisatie worden opgedragen
kunnen voorts worden getoetst aan dit
uitgangspunt. Het uitgangspunt zelf kan dan
periodiek worden geëvalueerd aan de hand van
autonome ontwikkelingen. De organisatiewijze is
vervolgens een managementbeslissing.
Gezien de krappe ondersteuning ziet de directie
risico's die de kwaliteit van het primaire proces
raken. In bijlage 2 zijn de belangrijkste risico's die de
directie ziet opgenomen. Dit overzicht is niet
uitputtend en kan nog worden aangevuld. De
directie wenst een grondige analyse van de interne
werkprocessen uit te (laten) voeren die nader
duidelijk maakt hoe rolverduidelijking en andere
aansturing van de organisatie intern kan leiden tot
verbetering van de bedrijfsvoering als geheel. Op
basis van bovenstaande uitkomsten kunnen de
onderkende risico’s nader worden aangevuld,
aangescherpt of uitgediept.
De directie heeft voor ogen om hierop aansluitend
een gezamenlijke ambitie en plan op te maken,
inclusief het bestuurlijke gesprek te voeren over het
ambitieniveau van de organisatie.
Op basis van deze uitkomsten kan een adequate
respons aan maatregelen voor de middellange
termijn en een uitgangspunt voor een
toekomstbestendig overheadpercentage worden

De directie stelt voor om voor het traject van
ambitievorming incidenteel € 100.000 te reserveren.
Deze kosten hebben dan met name betrekking op de
strategische begeleiding, het operationaliseren van
de ambitie en externe toetsing. Voor de analyse van
de werkprocessen en rolverduidelijking stelt de
directie voor incidenteel € 300.000 te reserveren. Dit
betreft de interne begeleiding, de uitwerking van de
processen op hoofdlijnen en identificeren van hiaten
in de huidige invulling van de processen en rollen.

3.4

Investeringen

Investeringen zijn uitgaven waarvan het economisch
nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investeringen
worden geactiveerd op de balans en worden
afgeschreven op basis van de economische
levensduur van de investering. De kapitaallasten
(rente en afschrijving) komen ten laste van de
programma’s en moeten worden gedekt binnen de
baten en lasten van de programmabegroting. Als
onderdeel van deze
In de programmabegroting 2023 is het MJIP 2022 2026 geactualiseerd.
Geplande vervangingsinvesteringen zijn beoordeeld
op nut en noodzaak en er is, voor zover mogelijk,
beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen
toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuatie van
investeringsvolumen in de verschillende jaren. De
geplande investeringen worden opgenomen in de
meerjarige inkoopkalender, zodat de ondersteuning
op het gebied van inkoop hierop afgestemd kan
worden.
In de periode 2022-2026 is de prognose dat voor €
44,2 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde
van de materiële vaste activa wordt per eind 2026
geraamd op € 38,9 miljoen. In bijlage 4 is een
detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen.
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3.5

Effect op lopende
begrotingsjaar 2022

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt
bij het vaststellen van de begroting 2023 ook de
eerste actualisatie van de begroting 2022 aan het
bestuur voorgelegd. Eventueel vindt naar aanleiding
van de 5-maandsrapportage over 2022 een tweede
actualisatie plaats.

Het verloop van de bestuursbegroting 2022 naar de
geactualiseerde begroting 2022 kan als volgt worden
weergegeven:

In de geactualiseerde begroting 2022 zijn de
navolgende aanpassingen opgenomen:

om het COVID-19 virus middelen testen, traceren en
vaccineren te bestrijden. De kosten die hiervoor
worden gemaakt worden op basis van werkelijke
kosten bij VWS gedeclareerd. In de gewijzigde
begroting 2022 is op basis van de realisatie 2021 een
voorlopige inschatting van de totale bijdrage vanuit
VWS opgenomen.

Gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage muteert met € 69.662
voor de bijdrage Zorg en Veiligheid.

Opbrengsten gemeenten regionaal (lokaal
aanbod)
Het verschil wordt veroorzaakt door wijziging van
het werkelijke lokaal aanbod ten opzichte van de
begroting. Het lokaal aanbod wordt altijd 1 jaar van
tevoren afgesproken, leidend tot deze bijstelling.
Een groot deel van de toename is te verklaren door
de aanvullende bijdrage als gevolg uitvoering
Prenataal huisbezoek, uitvoering van het RVPMeningokokken en HPV mannen. In 2022 ontvangen
gemeenten hiervoor via het gemeentefonds een
bijdrage van het Rijk welke via lokaal aanbod wordt
doorbetaald aan VGGM. Vanaf 2023 loopt deze
taakuitbreiding via de gemeentelijke bijdrage.

Rijksbijdragen (BDUR/COVID-19)
De BDUR bijdrage van het rijk muteert naar
aanleiding van de hoger dan geraamde indexering.
Tevens zijn hier de opbrengsten COVID-19 van het
ministerie van VWS opgenomen.

Bijdrage VWS inzake COVID-19 (COVID-19)
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) hebben de GGD-en opdracht gegeven

Daarnaast heeft VGGM in 2020 en 2021 diverse
activiteiten niet kunnen uitvoeren als gevolg van
COVID-19. Het betreft onder andere specifieke
opleidingen en trainingen voor brandweerpersoneel
en de implementatie van ICT-systemen. De
bijbehorende budgetten zijn hierdoor niet
uitgegeven, terwijl uitvoering op termijn wel
noodzakelijk is. Begroot is dat in 2022 € 455.000
hieraan wordt besteed.

Projecten
Temporisering van diverse (door)ontwikkelingstrajecten door o.a. COVID-19 heeft geleid tot het
naar beneden bijstellen van de onttrekking van
reserves ter dekking van incidentele lasten
samenhangend met deze trajecten.

Overige
De kolom overige betreft met name de mutatie in de
overige baten als gevolg van herrubriceringen,
detacheringen, subsidieverstrekkingen en overige
diensten. Daarnaast vindt in de lasten een
verschuiving tussen de programma’s en pijlers plaats
als gevolg van administratieve opschoningen. Een
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grote post hier is de administratieve verwerking van
de teruggave van de kazernes Bemmel en Valburg
van € 2.171.507 (baten en lasten).

3.6

Voorstel bestemming
resultaat over 2021

De jaarrekening 2021 is opgesteld. VGGM heeft van
de € 174 miljoen euro ontvangen bijdragen € 1,7
miljoen niet besteed, ofwel ca 1% van de bijdragen is
niet besteed. In de jaarrekening is het resultaat van €
1,7 miljoen als te bestemmen resultaat verantwoord.
Dit resultaat staat ter beschikking van de
gemeenten. In de begroting 2023 zal een voorstel
voor resultaatbestemming, alsmede voor de
besteding hiervan.
In 2021 is bestuurlijk besproken om de financiële
effecten voor 2022 als gevolg van de
functiewaardering voor artsen en verpleegkundigen
uit het overschot te dekken (€ 479.000). Daarnaast is
verzocht om de afbouw van het team bevolkingszorg
in 2022 uit het resultaat van 2021 te dekken (€
132.00).

Fuwa
In 2021 heeft een functiewaarderingstraject
plaatsgevonden voor verpleegkundigen en een groot
deel van de artsen van de GGD, zoals opgenomen in
de risicoparagraaf van de begroting 2021 en 2022. In
dit traject heeft een externe toetsingscommissie de
geactualiseerde functiebeschrijving gewaardeerd.
Deze waardering leidt tot een andere inschaling van
de medewerkers. De financiële consequenties van
deze functiewaarderingen zijn voor 2022 begroot op
€479.000 oplopend naar €999.000 in 2025. In de
resultaatbestemming van 2021 is het voorstel
opgenomen om een bestemmingsreserve te vormen
van € 479.000 voor 2022. VGGM heeft de
consequenties voor 2023 in de begroting verwerkt.

Bevolkingszorg
De Coördinerend Gemeentesecretaris heeft
aangegeven dat de afbouw van bevolkingszorg meer
tijd in beslag neemt dan gepland en hiervoor een
extra gemeentelijke bijdrage nodig is. Om de
administratieve last te beperken is in de
resultaatbestemming van 2021 is het voorstel
opgenomen om een bestemmingsreserve te vormen
van € 132.000 voor 2022. VGGM heeft de
consequenties voor 2023 in de begroting verwerkt

Samen beter bedrijfsvoeren
In paragraaf 3.2 staat een uitgebreide toelichting op
het programma Samen Beter Bedrijfsvoeren. Het
voorstel is om voor dit programma € 400.000 te
bestemmen.
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4.

Paragrafen

4.1

Weerstandsvermogen en
risicobeheersing

Reservebeleid
De Veiligheidsregio houdt gewenst reserveniveau
aan, dat uitgaat van de situatie dat de gemeenten
een deel van het risicodragerschap voor hun
rekening nemen. Met deze reserve wordt ervan
uitgegaan dat te verwachten risico’s goed zijn op te
vangen.

Risico’s
Hieronder is een inventarisatie van de belangrijkste
risico’s opgenomen.

Risico’s voor heel VGGM
Arbeidsmarkt
De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk om
medewerkers en vrijwilligers te vinden en te binden.
Voor dit moment specifiek geldt dat de COVID-19
maatregelen leiden tot het risico van een hoger
verloop van vrijwilligers doordat de sociale binding
met de organisatie afstandelijker is geworden.
Het risico bestaat dat de formatie niet op orde is en
afgesproken prestaties om die reden niet kunnen
worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om
leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke
inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die
geleverd wordt om verloop van medewerkers op te
vangen groot. Dit noopt de organisatie om haar
arbeidsmarktstrategie te evalueren en te zoeken
naar alternatieve mogelijkheden om (tijdelijk)
personeel aan te trekken.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid
De Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden valt
onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van
VGGM. Er is geen sprake van financiële
verwevenheid tussen de stichting en de
gemeenschappelijke regeling. De
financieringsstromen en vermogensbestanddelen
blijven in de toekomst strikt gescheiden. Dit beperkt
de risico’s voor de gemeenschappelijke regeling.

Consequenties COVID-19 - ziekteverzuim
Het is van maatschappelijk belang dat de taken die
vallen onder de Wet publieke gezondheid en Wet
Veiligheidsregio zoveel mogelijk worden uitgevoerd.
De Coronabestrijding vraagt ruime tijd veel extra
inzet van VGGM-medewerkers. Alles tezamen is er
een verhoogd risico op ziekteverzuim:
Het COVID-19 virus zelf;
De werkdruk als gevolg van de
Coronabestrijding
Algemene maatschappelijke effecten als gevolg
van de COVID-19 bestrijding (minder reguliere
zorg, mentale gevolgen etc)

In voorkomende gevallen betekent dit dat soms
keuzes gemaakt moeten worden: welke
werkzaamheden kunnen uitgesteld worden (en hoe
lang) en welke activiteiten worden als eerste niet
uitgevoerd bij krapte aan personeel.

Consequenties Covid-19 – effect op taken
Het is nog onduidelijk welke effecten COVID-19 en
de bestrijding van het virus heeft op de samenleving
op de lange termijn. Denk hierbij aan de impact op
kwetsbare jongeren of vraag naar
reizigersvaccinaties. Deze onzekerheid heeft
mogelijk gevolgen op de uitvoering van de omvang
en aard van de taken in 2022 en verder.

Opvang ontheemden Oekraïne
Begin 2022 zijn Oekraïne en Rusland in een oorlog
verwikkeld. Om die reden zijn Oekraïense burgers
het land ontvlucht. Een deel van deze ontheemden
zijn naar Nederland gereisd om (tijdelijk) in veiligheid
te zijn. Voor Veiligheidsregio’s en GGD-en is een
belangrijke taak weggelegd voor coördinatie en regie
ten behoeve van de opvang, eerste medische
verzorging en (reguliere) taken voortkomend uit de
Wet Publieke Gezondheid. De aard, omvang en
bekostiging van deze taken zijn 2022 en 2023 zijn op
dit moment niet helemaal duidelijk.

Programma brandweerzorg
Groot onderhoud brandweerkazernes
Ten tijde van de regionalisering van de brandweer is
de bestuurlijke keuze gemaakt de kazernes niet over
te dragen aan de veiligheidsregio en in eigendom te
laten van de gemeenten. Drie argumenten speelden
daarbij een rol:
•
Voor gemeenten vertegenwoordigen de
kazernes een maatschappelijk en/of
economische belang;
•
VGGM wil zich te beperken tot het uitvoeren
van de kerntaken en daar valt het beheer van
onroerend goed niet onder. Liever maakt VGGM
gebruik van de vastgoedkennis die bij
gemeenten aanwezig is;
•
De ontvlechting van de kazernes is niet
eenvoudig omdat er op veel plaatsen sprake is
van complicerende factoren zoals gedeeld
gebruik met andere gemeentelijke diensten
en/of nog af te wikkelen investeringen in nieuwen verbouw.
In de lijn van bovenstaande keuze is het budget voor
de kapitaallasten en het groot onderhoud bij de
gemeente achtergebleven. In het budget voor de
brandweer zijn de gebruikerslasten opgenomen
(denk aan schoonmaakkosten, energie, klein
onderhoud, etc.). VGGM heeft in de jaarrekening
een onderhoudsreserve gevormd voor het groot
onderhoud dat door de gebruiker moet worden
uitgevoerd.
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Rechtspositie vrijwilligers brandweer
De invoering van de Wet normalisering
rechtsposities ambtenaren is ingegaan per 1 januari
2020. Een onverkorte invoering heeft waarschijnlijke
grote ongewenste effecten voor, met name, de
vrijwilligers bij de brandweer. Om deze reden is voor
veiligheidsregio’s uitstel verleend om de gevolgen in
kaart te brengen en met alternatieve voorstellen te
komen.
In de brandweerkamer wordt samen met de
Ministers de mogelijkheid verkend de vrijwilligers uit
de Wnra te houden.

Financiering inzet 25kv
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu versterkt
een jaarlijkse bijdrage van € 324.000 om VGGM in
staat te stellen expertise toe te passen bij het
optreden bij spoorwegincidenten op de
Betuweroute, met name gerelateerd aan de 25kV
bovenleiding. Binnenkort wordt een besluit verwacht
ten aanzien van de continuering van deze
vergoeding.

Programma GGD
Projecten Medische Milieukunde
VGGM participeert regelmatig in Europese projecten
en in diverse projecten van de Academische
Werkplaats. Voor deze projecten vindt afrekening
aan het einde van de looptijd plaats. Dat betekent
dat tussentijds geen financieel resultaat in de
exploitatie zichtbaar wordt. Tussentijds wordt
binnen VGGM vastgesteld of kosten die zijn gemaakt
ook subsidiabel zijn. Dat is een toets op de
rechtmatigheid. Bij afronding van een project kan
het wel zo zijn dat VGGM hogere kosten heeft
moeten maken door in het bijzonder meer capaciteit
voor een project in te zetten. Dat is een vraagstuk
van doelmatigheid.

Bedrijfsvoeringsrisico’s AGZ
De afdeling Algemene Gezondheidszorg (AGZ) kent
een aantal bedrijfsvoering risico’s waaronder de
kwetsbaarheid in de opbouw van het
personeelsbestand. Binnen de specialistische
functies is sprake van een vergrijzing van het
personeelsbestand. Ook is het vanwege de krapte op
de arbeidsmarkt voor met name deze specialistische
functies een uitdaging om de juiste mensen aan te
trekken. Hierdoor kan de continuïteit van de
werkzaamheden in gevaar kan komen.
Naast deze uitdaging bestaan onzekerheden ten
aanzien van de inkomsten door (mogelijke)
veranderingen in wet- en regelgeving en overige
(externe) ontwikkelingen.
Functiewaardering
Landelijk blijken er verschillen te bestaan tussen de
inschaling van forensisch artsen. Dit betreft een
specialistische functie, waarbij het ongewenst is als

medewerkers om verschil in arbeidsvoorwaarden
van GGD-regio wisselen. Om die reden wordt
landelijk het functieprofiel gewaardeerd, mogelijk
leidend tot een aanpassing van de functiewaardering
bij de individuele regio's. Het aanpassen van de
functiewaardering kan financiële effecten hebben
voor VGGM.
Daarnaast is er een grote groep werknemers die na
de overgang van STMG en Icare in dienst zijn
gekomen bij de Stichting PG. Zij vallen hiermee
onder een andere CAO dan de medewerkers van
VGGM. Binnen de organisatie geeft dit onwenselijke
verschillen. Het uit faseren van de Stichting heeft
echter een grote financiële impact op de organisatie
door toepassing van de arbeidsvoorwaarden die
VGGM heeft.

Lokaal aanbod JGZ
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering
van zowel de jeugdgezondheidszorg als voor
preventie en jeugdhulp op basis van de Jeugdwet.
JGZ-organisaties zijn in eerste instantie
verantwoordelijk voor de primaire invulling van het
JGZ-aanbod.
De JGZ richt zich op het vroegtijdig signaleren, geven
van voorlichting, advies, instructie en begeleiding.
Hiermee kan de eigen kracht van kinderen, jongeren
en ouders worden versterkt en (indien mogelijk)
kunnen ervaren problemen worden genormaliseerd.
Preventie en lichte ondersteuning kunnen zwaardere
hulp mogelijk voorkomen. Dit basispakket JGZ valt
onder de Wpg. Bepaalde interventies uitgevoerd
door de JGZ, zoals Voorzorg en Stevig Ouderschap,
vallen onder de Jeugdwet.
Om bovenstaand te realiseren en in te kunnen
spelen op de lokale zorgbehoefte, in aansluiting met
de zorg vanuit het jeugd -en sociale domein kopen
gemeenten naast het wettelijk (regionale) deel van
de JGZ ook gemeentelijk lokaal aanbod in.
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de
Jeugdzorg. De overheveling van de jeugdzorg naar
gemeenten is gepaard gegaan met een flinke
bezuiniging. Afgelopen jaren zien we bij bijna alle
gemeenten een stijging van het aantal jeugdigen dat
gebruik maakt van de jeugdzorg.
De insteek een verschuiving te creëren naar meer
preventieve en informele zorg heeft tot heden voor
gemeenten onvoldoende opgeleverd. Dit lijdt in
toenemende mate tot overschrijding van
gemeentelijke budgetten en tekorten.

Rijksvaccinatieprogramma
Met ingang van 1 januari 2019 is de uitvoering van
het RVP een taak welke onder de bestuurlijke
verantwoordelijkheid van gemeenten valt. Hiermee
wordt de samenhang tussen de uitvoering van het
RVP en de Jeugdgezondheidszorg versterkt.
De uitvoering van de groepsvaccinaties in het kader
van het RVP kent extra financiële risico’s door
COVID-19. De beleidsmaatregelen die aangeven
hoeveel mensen in een ruimte mogen zijn fluctueren
met enige regelmaat. De borging van de anderhalve
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meter, de extra inzet van logistieke middelen en
personeel en de kleinere aantallen die in een sessie
kunnen worden opgeroepen leiden tot extra kosten.
Voor 2023 is hier op voorhand niet op geanticipeerd.

Publieke gezondheid Asielzoekers
Sinds maart 2019 heeft COA laten weten dat zij
middels een aanbestedingstraject op zoek is naar
een opdrachtnemer die landelijk de
jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan kan bieden aan alle
kinderen van 0 tot 18 jaar die vallen onder de COA.
GGD GHOR NL heeft de aanbesteding PGA COA
gegund gekregen.
Dit nieuwe contract is ingegaan op 1 augustus 2020
en heeft een looptijd van twee jaar met de
mogelijkheid het contract tweemaal met 24
maanden te verlengen. Het risico bestaat dat COA op
korte termijn een nieuwe aanbesteding start.

Programma Bedrijfsvoering
ICT-ontwikkelingen
ICT-ontwikkelingen in de samenleving gaan
momenteel snel. Stakeholders hebben een navenant
hogere verwachting van de mogelijkheden alsmede
van een tijdige en juiste informatie-ontsluiting.
Daarnaast stoppen leveranciers de ondersteuning
van oudere ICT-applicaties.
De komende jaren worden om deze redenen diverse
bedrijfsvoeringssystemen up-to-date gebracht en
met elkaar gekoppeld. De kosten van implementatie
en van vernieuwde licenties nemen sterk toe. Deze
kosten kunnen niet in alle gevallen worden
terugverdiend in de primaire of ondersteunende
processen of door reduceren van applicaties met
vergelijkbare toepassingsmogelijkheden. In
voorkomende gevallen zullen keuzes moeten
worden gemaakt.

Weerstandsvermogen
Aan de hand van de zogenaamde “kans x effect”methode wordt jaarlijks een onderzoek uitgevoerd
naar de mogelijke risico’s en een kwantificering
daarvan. Bij benadering wordt er en indicatie
gegeven van het voor de organisatie benodigde
weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen
wordt gevormd door de totale impact van de
gekwantificeerde risico’s te relateren aan de
weerstands-capaciteit (zijnde het beschikbare eigen
vermogen).
Het eigen vermogen van VGGM is beperkt. Het
streven is de algemene reserve op het in 2015
vastgestelde niveau van € 1.453.000 te consolideren.
In het kader van de implementatie van de
verordening rechtmatigheid, welke op basis van een
risicoaanpak wordt geïmplementeerd, wordt in 2022
en 2023 dit niveau opnieuw geëvalueerd.

Solvabiliteit
Naast een buffer tegen optredende risico’s, wordt
eigen vermogen benut voor de financiering van

investeringen. Investeringen worden ook
gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een
gezonde verhouding tussen vreemd en eigen
vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een
doeltreffende en efficiënte vervulling van de
publieke functie van de VGGM. Deze solvabiliteit
wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per 1 ultimo
2023 is naar verwachting 11,8% (per eind 2021: circa
13,2%. Voor een overheidsorganisatie is dit een
redelijke waarde.

Netto Schuldquote
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van
de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het
geeft een indicatie van de mate waarin de
rentelasten en de aflossingen op de exploitatie
drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG
adviseert om 130% als maximum norm te hanteren
en daarboven de schuld af te bouwen. De netto
schuldquote van 26% blijft ruim onder dit gestelde
maximum.

Structurele exploitatieruimte
Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke
structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de
eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging
van de baten of structurele daling van de lasten
daarvoor nodig is. Structurele uitgaven en inkomsten
zijn binnen de VGGM in evenwicht.

4.2

Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig
nut hebben ten behoeve van de productie. Het gaat
daarbij veelal om zaken die na de eerste aanschaf
regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VGGM zijn
de belangrijkste kapitaalgoederen de crisis- en
hulpverleningsvoertuigen, de beschermende kleding,
de (inrichting van) kazernes en panden en ICTmiddelen.
•

Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden
jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op
basis van de kilometerstand. Wanneer gebreken
tussentijds worden geconstateerd, vindt direct
onderhoudt plaats. Vervanging van de
voertuigen is opgenomen in het
Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is
opgenomen in de begroting.

•

Beschermende kleding wordt direct na een
incident geïnspecteerd. Bij schade vindt
reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging
en onderhoud is budget beschikbaar in de
begroting.

•

Eind 2013 zijn de kazernes Bemmel, Dieren,
Harskamp, Doorwerth, Pannerden en Valburg
van gemeenten overgenomen door VGGM. De
kazerne Doorwerth is in voorgaande jaren weer
terug verkocht aan de gemeente Renkum. De
kazernes Bemmel, Dieren en Valburg zullen in
2022 worden terug verkocht. De overige
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kazernes zijn in eigendom en in beheer van de
deelnemende gemeentes.
•

Voor de gebouwen in eigendom van de VGGM,
met name ten behoeve van de ambulancezorg,
zijn meerjarenonderhoudsplannen beschikbaar.
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4.3

Financiering

Algemeen
Wet fido
Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en
provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels
staan in de Wet financiering decentrale overheden
(Wet fido), en gelden ook voor gemeenschappelijke
regelingen als de VGGM. Hoeveel geld gemeenten en
provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte
van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel
geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal
1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel
maximaal geleend mag worden voor een periode
langer dan 1 jaar.
•

•
•
•
•

Gemeenten en provincies mogen liquide
middelen aanhouden bij de schatkist
(schatkistbankieren). Hier krijgen ze een
rentevergoeding voor. De VGGM hanteert de
volgende doelstellingen op gebied van
financiering:
Beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten
om de vastgestelde plannen te kunnen
uitvoeren
Beheersen van de risico’s die zijn verbonden
aan de financieringsfunctie, zoals renterisico en
debiteurenrisico
Minimaliseren van de kosten van geldleningen
Verkrijgen en handhaven van toegang tot de
financiële markten.

Renterisiconorm
De renterisiconorm beperkt het renterisico op de
langlopende financiering. De norm bevordert de
spreiding van de looptijd van de
kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door
de omvang te beperken van de leningen waarvoor
de rente in een bepaald jaar moeten worden
aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van
leningen met een renteaanpassing vastgesteld op
20% van het begrotingstotaal. Voor de VGGM komt
dat neer op een bedrag van € 23 miljoen. In 2023 zal
naar verwachting € 6,9 miljoen moeten worden
gefinancierd, dat ruimschoots onder de gestelde
norm ligt.

Financiering
Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht
nodig in de huidige en toekomstige kasstromen.
Deze kasstromen bestaan uit:
1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de
exploitatie)
2. De kasstroom uit investeringen
3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten
(aflossingen en stortingen van aangetrokken
geldleningen)
Het inzicht hierin wordt verkregen door het
regelmatig actualiseren van onze
liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en
uitgaven volgens de programmabegroting en het
investeringsplan het uitgangspunt.

Renterisico kort en langlopende
financiering

Op basis van het meerjarige investeringsplan (zie
bijlage 4) en de in 2019 afgesloten meerjarige lening
van € 15 miljoen wordt geen liquiditeitstekort
verwacht.

Kasgeldlimiet

Renteomslag en financieringsresultaat

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het
risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende
financiering. De limiet beperkt de maximale omvang
van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per
kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de
programmabegroting. Voor 2023 bedraagt de limiet
9,7 miljoen.

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties,
schrijft de BBV de manier van bepalen van de
renteomslag voor. Voor de VGGM bedraagt de
renteomslag 0,5%.
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5. Planning en control cyclus
Op hoofdlijnen kan de planning & control cyclus voor begrotingsjaar 2023 als volgt worden geschetst:
Wanneer
April 2022

Wat
Bespreken kaderbrief & ontwerp-begroting 2023

Wie
Algemeen Bestuur

Mei - juni 2022

Consultatie kaderbrief & ontwerp-begroting 2023

Colleges van B&W en gemeente raden

Eind juni 2022

Bespreken zienswijze en begroting 2023

Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur

4 juli 2022

Bespreken zienswijze en vaststellen begroting 2023

Algemeen Bestuur

Maart - sept 2023

Bespreking begrotingswijzigingen

Fin cie, Dagelijks Bestuur en Algemeen bestuur

Maart 2024

Bespreking jaarrekening 2023

Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur

April 2024

Bespreking en vaststellen jaarrekening 2024

Algemeen Bestuur
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Bijlage 1: Ontwikkelingen in gemeentelijke bijdragen
a.

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Veiligheid

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair
kader van de gemeentelijke bijdrage Veiligheid (brandweer).
In € x 1.000
Begroting t-1 (2021)
Beroepsorganisatie Ede in regiobijdrage
specifieke bijdrage Ede 2021 vervalt
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)
ingroei herverdeling (*)
Specifieke afspraken (**)
MJB 2021-2025

2022

2023

2024

2025

2026

42.150

43.815

43.535

43.481

43.677

1.500
-500
692 P.M.
11
-38 43.815

Loon- en prijscompensatie (§ 3a)
Specifieke afspraken (**)
Versterking bedrijfsvoering
MJB 2022-2026

43.815

P.M.

P.M.

P.M.

-280

55
-109

215
-19

43.535

43.481

43.677

43.677

930
-109
883

930

930

930

883

883

883

45.239

45.294

45.490

45.490

(*) Ingroei: hiervoor is een reserve gecreëerd
(**) Terug leveren van kazernes (deels 1 jaar eerder)

b.

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair
kader gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg:
In € x 1.000
Begroting t-1 (2021)
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)
Mutatie inwoneraantallen
MJB 2021-2025

2022

2023

2024

2025

2026

649

662

662

662

662

7 P.M.
6
662

Loon- en prijscompensatie (§ 3a)
Mutatie inwoneraantallen
MJB 2022-2026

662

P.M.

P.M.

P.M.

662

662

662

662

14
4

14
4

14
4

14
4

680

680

680

680

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 0,97 (2022: € 0,95). Deze inwonerbijdrage is gebaseerd
op het aantal inwoners per 1 januari 2021.
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c.

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair
kader gemeentelijke bijdrage GGD:
In € x 1.000
Begroting t-1 (2021)
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)
Mutatie inwoneraantallen
MJB 2021-2025
Z&V
Prenataal huisbezoek
Functiewaardering
Versterking Bedrijfsvoering
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)
Mutatie inwoneraantallen
MJB 2022-2026

2022

2023

2024

2025

2026

10.150

10.414

10.414

10.414

10.414

167 P.M.
97 -

P.M.
-

P.M.
-

P.M.
-

10.414

10.414

10.414

10.414

10.414

70

70
196
596
617
225
69

70
196
604
617
225
69

70
196
615
617
225
69

70
196
615
617
225
69

10.484

12.187

12.187

12.187

12.187

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 17,38 (2022: € 15,05) voor het basispakket. Deze
inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2021.

d.

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair
kader voor JGZ 0-4:
In € x 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

Begroting t-1 (2021)

8.566

8.661

8.661

8.661

8.661

136
-41

P.M.
-

P.M.
-

P.M.
-

P.M.
-

8.661

8.661

8.661

8.661

8.661

184
-46

184
-46

184
-46

184
-46

8.799

8.799

8.799

8.799

Loon- en prijscompensatie (§ 3a)
Mutatie inwoneraantallen
MJB 2021-2025
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)
Mutatie inwoneraantallen
MJB 2022-2026

8.661

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 63,63 (2022: € 62,30) per jeugd inwoner. Deze
inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2021.
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e.

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage RVP

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair
kader RVP:
In € x 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

Begroting t-1 (2021)

1.342

1.356

1.356

1.356

1.356

20
-6 -

Loon- en prijscompensatie (§ 3a)
Mutatie inwoneraantallen

1.356

MJB 2021-2025

P.M.
-

1.356

P.M.
-

1.356

1.356

1.356

1.356

30
-7
283

30
-7
283

30
-7
283

30
-7
283

1.662

1.662

1.662

1.662

Loon- en prijscompensatie (§ 3a)
Mutatie inwoneraantallen
Vaccinatie Meningokokken / HPV (*)
MJB 2022-2026

P.M.
-

(*) Structurele ophoging gemeentefonds (Meningokokken per 1-1-2021; HPV per 1-1-2022)
Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 12,02 (2022: € 9,75) per jeugd inwoner. Deze
inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2021.

f.

Verdeling van gemeentelijke bijdragen naar programma’s

VGGM verdeelt onder 5 categorieën haar te ontvangen bijdragen van de gemeente, namelijk Veiligheid,
Bevolkingszorg, GGD, Jeugdgezondheidszorg en Rijksvaccinatieprogramma. De aansluiting tussen deze bijdragen en
de verschillende programma’s is als volgt:
Verdeling van gemeentelijke bijdragen naar programma’s
In € x 1.000
Veiligheid
Crisisbeheersing
Multi
Bevolkingszorg
GHOR
Subtotaal crisisbeheersing
Brandweerzorg
Aandeel versterking BV
Operatie
Risicobeheersing
Subtotaal brandweerzorg
PG
Aandeel versterking BV
Algemene gezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg
Monitoring & advies
Subtotaal PG
Totaal

BZ

Gemeentelijke bijdragen 2023
PG
JGZ

2.982

RVP

Totaal

313

0

3.296
680
535
4.511

0

883
35.567
5.807
42.257

680
2.982

883
35.567
5.807
42.257

680

535
849

0

0

0

8.799

1.662

0

0

617
2.840
6.837
1.045
11.339

8.799

1.662

617
2.840
17.298
1.045
21.800

45.239

680

12.188

8.799

1.662

68.568

0
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Bijlage 2: Specificatie gemeentelijke bijdrage per gemeente
a.

Gemeentelijke bijdrage Veiligheid

De mutatie van de begroting 2022 naar de bijdrage 2023 per gemeente kent dan de volgende stappen:
In € x 1.000

Arnhem
Barneveld
Doesburg
Duiven
Ede
Lingewaard
Nijkerk
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rozendaal
Scherpenzeel
Wageningen
Westervoort
Zevenaar
Totaal

Bijdrage
Veiligheid
2022
12.674
3.797
732
970
7.399
2.259
2.893
2.528
1.858
2.733
95
503
1.878
860
2.634

Bijdrage
Correctie
Veiligheid
Ingroei OOV
2022
2022
12.674
0
3.797
0
732
-164
970
335
7.399
156
2.259
115
2.893
-605
2.528
69
1.858
-56
2.733
-193
95
66
503
-7
1.878
440
860
-169
2.634
0

43.815

43.815

-11

Bijdrage
Veiligheid
2022
12.674
3.797
569
1.306
7.555
2.374
2.288
2.597
1.803
2.540
161
497
2.318
691
2.634

loon/prijs
2023

43.804

Versterking
BV

270
79
10
32
161
53
41
58
37
50
4
10
56
12
57

227
81
12
29
151
49
49
55
37
55
4
11
51
15
56

930

883

specifieke
correctie

OOV 2021

-30

-83
-17
-12
-4
81
-1
-43
-23
-22
-35
0
5
130
-12
35

-109

0

-79

Bijdrage
Correctie
Veiligheid
Ingroei OOV
2023
2023
13.088
0
3.941
0
579
21
1.363
-169
7.948
0
2.395
0
2.335
49
2.657
0
1.855
0
2.611
0
169
-50
523
0
2.554
-120
707
1
2.782
0
45.509

De specifieke afspraken hebben betrekking op de verkoop van de brandweerkazerne Bemmel aan de gemeente
Lingewaard en de kazerne Valburg aan de gemeente Overbetuwe. Hierdoor dalen de exploitatielasten van VGGM en
stijgen deze voor deze gemeenten. Om die reden wordt de gemeentelijke bijdrage aangepast, leidend tot een budget
neutrale transactie voor beide partijen.

b.

Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor bevolkingszorg is gebaseerd op een tarief van € 0,97 (2022: € 0,95)
per inwoner. Op basis van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2021 (zie bijlage 2g.) is de bijdrage per gemeente
als volgt:
In € x 1.000

Kader
2022

loon/prijs
2023/2021

Mutatie
Inwoners

Kader
2023

Arnhem
Barneveld
Doesburg
Duiven
Ede
Lingewaard
Nijkerk
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rozendaal
Scherpenzeel
Wageningen
Westervoort
Zevenaar

153
56
11
24
111
45
41
46
30
42
2
9
37
14
42

3
1
0
1
2
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1

1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

157
58
11
25
115
46
42
47
31
43
2
10
38
15
43

Totaal

662

14

4

680
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Bijdrage
Veiligheid
2023
13.088
3.941
600
1.194
7.948
2.395
2.384
2.657
1.855
2.611
119
523
2.434
708
2.782
45.239
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c.

Gemeentelijke bijdrage GGD

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage GGD is gebaseerd op een tarief van € 17,38 (2022: € 15,05) per inwoner.
Op basis van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2021 (zie bijlage 2g.) is de bijdrage per gemeente als volgt:
In € x 1.000
Arnhem

Kader

Mutatie

Nieuw
Kader

loon/prijs

Mutatie

versterking

Prenataal

functie-

Kader

2022

Z&V

2022

2023

Inwoners

BV

Huisbezoek

waardering

2023

2.412

16

2.428

52

16

143

45

138

2.823

Barneveld

883

6

889

19

14

53

17

51

1.043

Doesburg

166

1

167

4

0

10

3

9

192

Duiven

376

3

378

8

-1

22

7

21

436

1.752

12

1.763

38

20

104

33

101

2.060

Lingewaard

697

5

701

15

3

41

13

40

814

Nijkerk

645

4

650

14

6

38

12

37

758

Overbetuwe

716

5

721

15

5

42

13

41

838

Renkum

470

3

473

10

0

28

9

27

546

Rheden

654

4

659

14

-4

38

12

37

756

25

0

26

1

0

2

0

1

30

Scherpenzeel

148

1

149

3

4

9

3

9

176

Wageningen

593

4

597

13

0

35

11

34

689

Westervoort

224

1

225

5

1

13

4

13

261

Zevenaar

654

4

658

14

5

39

12

37

766

10.414

70

10.484

225

69

617

196

596

12.187

Ede

Rozendaal

Totaal

d.

Budgettair kader bijdrage JGZ 0-4

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4 is gebaseerd op een tarief van € 63,63 (2022: € 62,30) per
jeugdinwoner. Op basis van het aantal 0-18 jarige inwoners per 1 januari 2021 (zie bijlage 2g.) is de bijdrage per
gemeente als volgt:
In € x 1.000
Arnhem
Barneveld
Doesburg
Duiven
Ede
Lingewaard
Nijkerk
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rozendaal
Scherpenzeel
Wageningen
Westervoort
Zevenaar
Totaal

Kader
2022
1.890
944
111
293
1.589
584
601
644
345
471
24
140
373
169
483

loon/prijs
2023/2021
40
20
2
6
34
12
13
14
7
10
1
3
8
4
10

Mutatie
Inwoners
-25
10
-3
-6
10
-12
-2
-3
-6
-6
0
3
-6
1
-2

Kader
2023
1.905
974
110
292
1.633
585
612
654
346
475
26
146
375
174
491

8.661

184

-46

8.799
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e.

Budgettair kader bijdrage RVP

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage RVP is gebaseerd op een tarief van € 12,02 (2022: € 9,75) per
jeugdinwoner. Op basis van het aantal 0-18 jarige inwoners per 1 januari 2021 (zie bijlage 2g.) is de bijdrage per
gemeente als volgt:

In € x 1.000
Arnhem
Barneveld
Doesburg
Duiven
Ede
Lingewaard
Nijkerk
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rozendaal
Scherpenzeel
Wageningen
Westervoort
Zevenaar
Totaal

Kader 2022

loon/prijs
2023/2021

Mutatie
Inwoners

296
148
17
46
249
91
94
101
54
74
4
22
58
26
76

7
3
0
1
6
2
2
2
1
2
0
1
1
1
2

-4
2
0
-1
2
-2
0
-1
-1
-1
0
0
-1
0
0

Meningokokken/
HPV
61
31
4
9
53
19
20
21
11
15
1
5
12
6
16

1.355

30

-7

283

Kader
2023
360
184
21
55
308
110
116
124
65
90
5
28
71
33
93
1.662
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f.

Totale bijdrage per gemeente

Alle bovengenoemde bijdragen leiden tot de volgende totale bijdrage 2023 per gemeente:

Arnhem
Barneveld
Doesburg
Duiven
Ede
Lingewaard
Nijkerk
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rozendaal
Scherpenzeel
Wageningen
Westervoort
Zevenaar

GGD
€ 2.822.929
€ 1.042.661
€
192.292
€
435.647
€ 2.060.051
€
813.766
€
757.768
€
837.959
€
546.027
€
756.465
€
29.998
€
176.025
€
688.856
€
260.943
€
766.388
€ 12.187.775

JGZ 0-4
€ 1.905.019
€ 974.366
€ 110.207
€ 292.380
€ 1.632.555
€ 584.632
€ 612.375
€ 654.498
€ 346.211
€ 474.807
€
25.516
€ 146.285
€ 374.590
€ 174.346
€ 490.905
€ 8.798.692

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

RVP
359.867
184.062
20.819
55.232
308.397
110.440
115.680
123.638
65.401
89.693
4.820
27.634
70.762
32.935
92.734
1.662.114

Bev. Zorg
€ 157.551
€ 58.192
€ 10.732
€ 24.314
€ 114.974
€ 45.417
€ 42.292
€ 46.768
€ 30.474
€ 42.219
€
1.674
€
9.824
€ 38.446
€ 14.564
€ 42.773
€ 680.214

BRW
€ 13.088.365
€ 3.941.158
€
600.498
€ 1.193.853
€ 7.948.121
€ 2.395.232
€ 2.383.678
€ 2.657.469
€ 1.855.467
€ 2.610.537
€
118.593
€
522.516
€ 2.433.924
€
707.770
€ 2.781.919
€ 45.239.101

TOTAAL
€ 18.333.731
€ 6.200.439
€
934.548
€ 2.001.426
€ 12.064.098
€ 3.949.487
€ 3.911.793
€ 4.320.332
€ 2.843.580
€ 3.973.721
€
180.601
€
882.284
€ 3.606.578
€ 1.190.558
€ 4.174.719
€ 68.567.896

Bev. Zorg
153.281
56.128
10.523
23.870
111.307
44.271
41.012
45.511
29.848
41.573
1.619
9.386
37.681
14.222
41.563
661.795

BRW
€ 12.673.985
€ 3.797.483
€
732.386
€
970.234
€ 7.399.280
€ 2.258.817
€ 2.892.501
€ 2.528.324
€ 1.858.402
€ 2.733.107
€
94.940
€
503.469
€ 1.877.693
€
860.266
€ 2.634.299
€ 43.815.186

TOTAAL
€ 17.441.550
€ 5.834.424
€ 1.037.435
€ 1.710.597
€ 11.111.195
€ 3.680.262
€ 4.278.808
€ 4.039.817
€ 2.759.759
€ 3.977.693
€
150.520
€
823.662
€ 2.943.464
€ 1.295.562
€ 3.892.688
€ 64.977.436

De geactualiseerde totale bijdrage 2022 per gemeente komt op:
Arnhem
Barneveld
Doesburg
Duiven
Ede
Lingewaard
Nijkerk
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rozendaal
Scherpenzeel
Wageningen
Westervoort
Zevenaar

g.

GGD
€ 2.428.287
€
889.184
€
166.709
€
378.146
€ 1.763.333
€
701.345
€
649.724
€
720.985
€
472.856
€
658.603
€
25.645
€
148.694
€
596.943
€
225.314
€
658.438
€ 10.484.206

JGZ 0-4
€ 1.890.182
€ 943.907
€ 110.520
€ 292.561
€ 1.588.650
€ 584.374
€ 601.444
€ 644.182
€ 344.706
€ 470.739
€
24.484
€ 140.175
€ 372.803
€ 169.269
€ 482.825
€ 8.660.821

RVP
€
295.815
€
147.722
€
17.297
€
45.786
€
248.625
€
91.455
€
94.127
€
100.815
€
53.947
€
73.671
€
3.832
€
21.938
€
58.344
€
26.491
€
75.563
€ 1.355.428

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Aantallen inwoners

Het aantal inwoners per 1 januari zoals gehanteerd in deze begroting is als volgt te specificeren:

Arnhem
Barneveld
Doesburg
Duiven
Ede
Lingewaard
Nijkerk
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rozendaal
Scherpenzeel
Wageningen
Westervoort
Zevenaar
Totaal

per 1 januari 2020
0-18 jarigen
# inwoners
30.340
161.348
15.151
59.082
1.774
11.077
4.696
25.126
25.500
117.165
9.380
46.601
9.654
43.171
10.340
47.906
5.533
31.419
7.556
43.761
393
1.704
2.250
9.880
5.984
39.664
2.717
14.971
7.750
43.750
139.018

696.625

per 1 januari 2021
0-18 jarigen
# inwoners
29.939
162.424
15.313
59.992
1.732
11.064
4.595
25.066
25.657
118.530
9.188
46.822
9.624
43.600
10.286
48.214
5.441
31.417
7.462
43.525
401
1.726
2.299
10.128
5.887
39.635
2.740
15.014
7.715
44.096
138.279

701.253
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h.

Gemeente
Arnhem
Barneveld
Doesburg
Duiven
Ede
Lingewaard
Nijkerk
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rozendaal
Scherpenzeel
Wageningen
Westervoort
Zevenaar

Gemeente
Arnhem
Barneveld
Doesburg
Duiven
Ede
Lingewaard
Nijkerk
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rozendaal
Scherpenzeel
Wageningen
Westervoort
Zevenaar

Opbouw gemeentefonds subcluster brandweer
ozb-waarde
van de nietomgevingskernen met 500 woningen
KlantenKlantenadressenof meer
gedeeld door potentieel potentieel
Oppervlakte
dichtheid
Meeradressen
1.000.000
lokaal
regionaal Land
bebouwing Woonruimten (oad)
kernigheid
Bedrijven Totaalbedrag 2021 Verhouding
uitkeringsjaar 2021 (stand meicirculaire 2021) gebruikt voor herverdeling (2023)
93.049
1.391.187
215.073 1.122.451 78.418
144.773
5.570.232
3.707.521
31.610 183.670
12.537.983
25,60%
651.342
834.672
62.693
112.124 141.181
136.610
1.869.264
491.986
100.100
75.614
4.475.586
9,14%
93.049
54.879
12.240
15.050 9.296
13.317
370.514
94.868
5.268
10.040
678.523
1,39%
93.049
303.319
28.039
52.861 27.239
40.596
750.835
259.388
26.342
23.873
1.605.543
3,28%
558.293
1.276.872
136.345
462.274 255.412
192.243
3.602.410
1.679.390
126.442 131.863
8.421.544
17,19%
372.195
238.534
43.625
42.671 49.686
64.009
1.399.913
401.419
31.610
44.824
2.688.487
5,49%
279.147
451.313
43.098
55.409 55.666
71.957
1.228.324
408.600
52.684
51.559
2.697.756
5,51%
558.293
369.689
42.413
45.017 87.409
81.408
1.410.625
339.318
57.952
53.832
3.045.956
6,22%
279.147
189.005
29.275
31.978 36.889
37.804
1.087.129
296.823
26.342
38.299
2.052.690
4,19%
279.147
229.223
43.727
51.252 65.589
52.840
1.525.945
662.705
42.147
42.435
2.995.009
6,11%
93.049
10.897
1.067
134 22.406
2.363
48.549
13.690
5.268
2.398
199.820
0,41%
93.049
71.323
9.107
4.659 11.071
16.325
295.257
81.759
10.537
10.872
603.957
1,23%
93.049
353.245
47.578
122.683 24.397
34.367
1.393.028
861.588
15.805
35.509
2.981.249
6,09%
93.049
44.378
14.272
13.978 5.644
14.177
471.020
162.581
5.268
11.750
836.117
1,71%
558.293
368.302
45.198
82.426 74.227
70.453
1.417.997
440.418
68.489
39.990
3.165.793
6,46%

ozb-waarde
van de nietomgevingskernen met 500 woningen
KlantenKlantenadressenof meer
gedeeld door potentieel potentieel
Oppervlakte
dichtheid
Meeradressen
1.000.000
lokaal
regionaal Land
bebouwing Woonruimten (oad)
kernigheid
Bedrijven Totaalbedrag 2020 Verhouding
uitkeringsjaar 2020 (stand meicirculaire 2020) gebruikt voor eerste herverdeling (2022)
89.496
1.384.367
204.754 1.078.944 75.454
138.005
5.279.456
3.454.183
30.403 176.656
11.911.718
25,73%
626.470
784.506
59.078
105.941 135.790
130.361
1.773.800
461.045
96.277
72.726
4.245.994
9,17%
89.496
51.068
11.870
15.088 8.941
12.809
355.161
91.043
5.067
9.657
650.201
1,40%
89.496
273.253
27.336
52.841 26.191
38.633
721.160
248.276
30.403
22.962
1.530.552
3,31%
536.974
1.149.225
129.529
440.140 245.667
183.455
3.400.559
1.574.140
121.613 126.827
7.908.130
17,08%
357.983
214.753
42.359
42.976 47.819
60.945
1.334.281
377.031
25.336
43.112
2.546.595
5,50%
268.487
425.124
41.279
53.454 53.541
68.796
1.179.546
390.968
50.672
49.590
2.581.456
5,58%
536.974
352.523
41.312
44.652 84.218
76.440
1.344.315
320.963
55.739
51.777
2.908.913
6,28%
268.487
176.643
28.211
31.563 35.480
35.121
1.039.929
283.316
25.336
36.836
1.960.922
4,24%
268.487
212.848
42.186
50.359 63.131
49.996
1.462.123
632.372
40.538
40.815
2.862.854
6,18%
89.496
9.528
1.004
97 21.551
2.273
46.427
12.995
5.067
2.306
190.743
0,41%
89.496
63.073
8.727
4.546 10.648
15.495
276.623
75.857
10.134
10.456
565.055
1,22%
89.496
229.045
44.962
115.419 23.489
32.642
1.314.011
786.082
15.202
34.153
2.684.500
5,80%
89.496
40.016
13.771
13.766 5.420
13.222
451.695
155.372
5.067
11.302
799.128
1,73%
536.974
285.448
43.223
79.343 71.393
67.350
1.346.857
419.125
65.874
38.463
2.954.050
6,38%
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Ontwerpbegroting 2023 VGGM

Bijlage 3: Geprognotiseerde balans
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Ontwerpbegroting 2023 VGGM
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Ontwerpbegroting 2023 VGGM

Bijlage 4: Reserves en voorzieningen
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Ontwerpbegroting 2023 VGGM

Bijlage 5: Meerjaren investeringsplan 2022 – 2026
Uitgangspunten voor het meerjaren investeringsplan zijn:
Vervanging van huidige materieel op basis van verwachte levensduur
Realiseren van het regionale materieelplan ten behoeve van het regionale dekkingsplan
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Ontwerpbegroting 2023 VGGM

Bijlage 6: Taakvelden

65

Ontwerpbegroting 2023 VGGM

Bijlage 7: Risico’s in relatie tot toekomstbestendigheid
Risico
VGGM heeft een relatief hoge gemiddelde leeftijd, komende
jaren gaan veel medewerkers met pensioen. Jonge
medewerkers hebben een andere kijk op werk- en
ontwikkeling wat veelal niet meer leidt tot levenslange
dienstverbanden. Deze ontwikkeling leidt tot een hogere
uitstroom van medewerkers, leidend tot risico’s in de
taakuitvoering. Om dit risico te beheersen is een andere
HRM dienstverlening noodzakelijk. Denk hierbij aan zaken
als het vorm geven aan een strategische
personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid en moderne
wijze van arbeidsmarktbenadering.
Aan medewerkers worden steeds hogere eisen aan
opleiding, bekwaamheid en functieontwikkeling gesteld. Het
risico op het niet ontwikkelen van medewerkers is dat ze niet
meer gecertificeerd zijn om hulpverlening te verrichten of
productiviteit achteruit gaat. Om dit risico te beheersen is
een verandering van HRM dienstverlening noodzakelijk.
Denk hierbij aan continue focus op scholing, ontwikkeling en
actualiseren van het functiehuis.
Diverse automatiseringssystemen die VGGM gebruikt zijn
verouderd en worden op (korte) termijn niet meer
ondersteund door de leverancier. Hiermee loopt VGGM het
risico bepaalde systemen niet meer te kunnen gebruiken,
leidend tot arbeidsintensieve workarounds of het niet meer
kunnen beschikken over informatie benodigd om de juiste
hulpverlener op het juiste moment op de juiste plaats in te
zetten.
De processen en procedures binnen VGGM zijn minimaal
vastgelegd en beperkt organisatie breed afgestemd. Doordat
medewerkers lang een zelfde taak uitvoeren verloopt dit
zonder problemen, echter bij verloop van medewerkers,
ontwikkeling binnen het eigen vakgebied of bredere integrale
inzet door bijvoorbeeld crisissen, zijn tekortkomingen
zichtbaar, leidend tot het risico dat wordt beschikt over
onvoldoende of onjuiste informatie benodigd om de
noodzakelijk om de juiste hulpverlener op het juiste moment
op de juiste plaats in te zetten. Extra inzet op
procesverbetering en kwaliteitsborging is noodzakelijk om dit
risico te beheersen.

Knelpunt
De invulling van de HRM
dienstverlening binnen VGGM is
niet voldoende geëquipeerd om de
organisatie handvatten te bieden
om te kunnen anticiperen op de
geschetste ontwikkelingen.

Maatregel en kosten
Onderdeel van de
middellange termijn
agenda.

De invulling van de HRM
dienstverlening binnen VGGM is
niet voldoende geëquipeerd om de
organisatie handvatten te bieden
om te kunnen anticiperen op de
geschetste ontwikkelingen.

Onderdeel van de
middellange termijn
agenda.

Nieuwe applicaties zijn over het
algemeen (fors) duurder dan de
huidige begrote
automatiseringskosten, veelal het
gevolg van een fee per gebruiker
of transactie.

Onderdeel van de
middellange termijn
agenda.

Binnen VGGM is minimale
capaciteit beschikbaar voor
procesverbetering en
kwaliteitsborging.

Naar verwachting van de
directie zal op dit thema
een achterstand ingehaald
moeten worden, naast een
meer structurele inbedding
van kwaliteitszorg en
omvang van
ondersteunende functies.

VGGM gebruikt verschillende ICT systemen ter
ondersteuning van haar bedrijfsvoeringsprocessen. Deze
systemen zijn gericht op de functionele toepassing van het
specifieke team of afdeling. In voorkomende gevallen
worden de processen middels end user applicaties, zoals
Excel, ondersteund. Met name team overstijgende
processen zijn hierdoor niet of gefragmenteerd gekoppeld,
leidend tot onvoldoende informatie, onbetrouwbare data ten
behoeve van controle-, besluitvorming- en
verantwoordingsprocessen.
Binnen VGGM zijn, vanuit een historische context,
verschillende rollen bij eenzelfde functionaris belegd. Het
gevolg is dat noodzakelijke functiescheiding op cruciale
onderdelen niet is aangebracht, rolonduidelijkheid bestaat en
in voorkomende gevallen onvoldoende capaciteit is
georganiseerd om de rollen op een adequate wijze vorm te
geven. Daarnaast worden bepaalde rollen in crisissituatie
niet meer uitgevoerd door de volledige aandacht voor de
crisis. Het risico bestaat dat reguliere sturingsprocessen
onvoldoende kunnen worden uitgevoerd.

Onderdeel van de middellange
termijn agenda.

Onderdeel van de
middellange termijn
agenda.

Onderdeel van de middellange
termijn agenda

Onderdeel van de
middellange termijn
agenda

Onderdeel van de
middellange termijn
agenda.
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Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM):
verzorgt Ambulance, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten van
Gelderland-Midden.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Postbus 5364
6802 EJ ARNHEM
T 0800 8446 000
E info@vggm.nl
I www.vggm.nl
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1 1097153 Bijlage 2 Aanbiedingsbrief VGGM

Veiifgjirafcšr?enGexortdtieínirregio

j

Aan: Colleges van Burgemeester en Wethouders en
gemeenteraden van onze deelnemende gemeenten

Datum

28 april 2022

Kenmerk 211129-0113
Contactpersoon

E-mailadres

Eric van Neerrijnen
ericvan.neerrijnen@vggm.nl

Ter consultatie: conceptbegroting VGGM 2023 en
bestemming resultaat jaarrekening 2021

Onderwerp

Geachte leden van de Raad, leden van het College,

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting aan voor het begrotingsjaar 2023.
De begroting en kaders worden normaliter in december opgesteld. Het algemeen bestuur van VGGlVl
heeft op 1 december 2021 besloten de totstandkoming van deze begroting 2023 enige maanden uit te
stellen, zodat de effecten van een aantal ontwikkelingen kunnen worden verwerkt in deze begroting.
voor een zienswijze zal
Dit houdt tevens in dat de begroting 2023 nade gemeenteraadsverkiezingen
worden aangeboden aan de gemeenteraden. ln december 2021 heeft VGGM aan de gemeenteraden
een raadsinformatiebrief gestuurd met een schets van belangrijke ontwikkelingen die de basis vormen
voor deze begroting.
Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden de raden van de deelnemende
gemeenten uitgenodigd hun zienswijze over deze ontwerpbegroting naar te voren brengen bij het
dagelijks bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Het dagelijks bestuur
voegt deze zienswijze bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling
wordt aangeboden. Wij verzoeken u vriendelijk uw zienswijze uiterlijk 15 juli 2022 toe te sturen.

ln deze brief maken wij van de gelegenheid gebruik een korte toelichting op de ontwerpbegroting te
vindt u de
geven. Op onze website (wwwvdom.nl/bestuurliikiraadsinformatieronde)
achterliggende documentatie. Op deze pagina vindt u ook het makkelijk toegankelijke jaaroverzicht
2021 en het volledige jaarverslag 2021.
Aankondiging informatieve raadsbijeenkomsten
voor raadsleden en collegeleden om
VGGlVl organiseert een reeks van raadsinformatiebijeenkomsten
een toelichting te geven op belangrijke ontwikkelingen. Voor de begroting 2023 is ervoor gekozen om
drie bijeenkomsten te organiseren op verschillende locaties in de regio. Deze bijeenkomsten zijn ook
geschikt om als nieuw raads- of collegelid kennis te maken met VGGlVl. De bijeenkomsten vinden
vanaf 18.30 uur plaats op 9 mei (Brandweerkazerne Arnhem-Noord), 17 mei (Hulpverleningsoentrum
Barneveld) en 7 juni (Brandweerkazerne Zevenaar). De uitnodiging voor deze bijeenkomsten is
separaat verstuurd. Deelnemers kunnen zelf kiezen aan welke bijeenkomst zij willen deelnemen.
Programma

Samen Beter Bedrijfsvoeren

VGGM verzorgt

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel
6828 HZ Arnhem

43

Ambulancezorg,

Brandweer,

GGD en GHOR voor de gemeenten van Gelderland-Midden

Postadres
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem

Telefoon 0800 8446000

Datum 26

april 2022

Kenmerk 21 '112943113
Pagina 2

Een element van de ontwerpbegroting 2023 vraagt bijzondere aandacht: een aantal autonome
ontwikkelingen op het gebied van Wet- en regelgeving en lCT veiligheid en het programma Samen
Beter Bedrijfsvoeren. ln paragraaf 2f worden de autonome ontwikkelingen benoemd, inclusief de
versterkingsmaatregelen.

Het dagelijks bestuur is, net als de directie, zich er ten volle van bewust dat deze voorstellen
gebaseerd zijn op een beste inschatting van dit moment. Daarom wordt voorgesteld nader onderzoek
te doen (inclusief externe toetsing) zodat deze inschatting eind 2022 mogelijk bijgesteld kan worden.
Onderdeel van dit onderzoek vormen de gezamenlijke ambities van bestuur en organisatie ten
aanzien van de uitvoering van taken die zijn ondergebracht bij VGGlVl.
Mocht tegen de verwachting in blijken dat dit nader onderzoek aantoont dat uitbreiding niet nodig is,
zal de voorgestelde uitzetting van de begroting vanzelfsprekend niet worden doorgevoerd. Ook is
denkbaar dat op basis van dit nader onderzoek aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Deze
maatregelen worden aansluitend ven/verkt in de begroting 2024. Voorzien is dat de ontwerpbegroting
2024 in december 2022 ter consultatie zal worden aangeboden aan de raden.
Consultatie resultaatbestemming 2021
Op 6 april 2022 heeft het algemeen bestuur het jaarverslag over 2021 vastgesteld. Over de
bestemming van het resultaat is nog geen besluit genomen. Ten aanzien van de bestemming van het
resultaat worden de raden van deelnemende gemeenten uitgenodigd een zienswijze uit te brengen.
Deze voorgenomen resultaatsbestemmíng is opgenomen in paragraaf 3.6 van de onderliggende
begroting 2023.

Het algemeen bestuur neemt een besluit over de bestemming van het resultaat van de jaarrekening
2021 waarbij de ontvangen zienswijzen bij de besluitvorming worden betrokken.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

van
agejjïksišestuur,

Het Dagelijks Best ur
Namens

de Veiligheids- en Gezondheidsregio

Gelderland-Midden,

Deze brief wordt tevens gemaild aan griffies en collegesecretariaten.

1 1095458 Bijlage 3 Zienswijze

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
t.a.v. het dagelijks bestuur
Postbus 5364
6802 EJ ARNHEM

datum
zaaknummer
onderwerp
contactpersoon

7 juli 2022
Z/22/420721/UIT/22/1095458
Zienswijze ontwerpbegroting 2023
Thijs Barten

Geacht bestuur,
U heeft onze gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 15 juli 2022 een zienswijze te geven op
de ontwerpbegroting 2023 van VGGM. In zijn vergadering van 6 juli j.l. heeft de gemeenteraad de
ontwerpbegroting behandeld.
Versterken bedrijfsvoering in plaats van besparingen
Vorig jaar werden wij geconfronteerd met een hogere bijdrage aan VGGM vanwege de herverdeling van
de brandweerkosten. Daarbij is in onze zienswijze destijds wel nadrukkelijk opgenomen dat wij aandringen
op structurele besparingen bij VGGM. Uit de benchmark van Berenschot die door VGGM in 2021 is
uitgevoerd, kwam naar voren dat de bedrijfsvoering ‘krap en knap’ is georganiseerd. In plaats van
mogelijke besparingen worden we helaas opnieuw geconfronteerd met hogere kosten.
U geeft aan voor de versterking van de bedrijfsvoering structureel een bedrag van € 1,5 miljoen nodig te
hebben. Hoewel wij een deel van de geschetste ontwikkelingen herkennen, missen we een gedegen
onderbouwing. U kondigt zelf al aan dat u een nader onderzoek wilt doen naar de versterking van de
bedrijfsvoering. Het is denkbaar dat op basis van dit nader onderzoek aanvullende maatregelen
noodzakelijk zijn. Deze maatregelen worden aansluitend verwerkt in de begroting 2024. Dit is onduidelijk
en (financieel) onzeker. Voor de meest urgente zaken moet de VGGM nu maatregelen nemen, mogelijk
kan dit binnen bestaande budgetten, dan wel het positieve resultaat uit 2021. Als uit het nadere onderzoek
zal blijken dat de uitbreiding te fors is ingestoken, dan dient VGGM de begroting (tussentijds) daarop aan
te passen.
Ambulancezorg
De gemeente Zevenaar maakt zich grote zorgen over de aanrijtijden van ambulances in de kernen van de
gemeente Zevenaar, en met name op het Gelders Eiland (Lobith, Tolkamer, Spijk, Herwen, Aerdt en
Pannerden). Deze aanrijdtijden worden in de kernen al jaren structureel niet binnen de norm gehaald. De
gemeente Zevenaar dringt er op aan dat de VGGM in samenspraak met de gemeente op korte termijn met
haalbare duurzame oplossingen komt zodat al onze inwoners kunnen vertrouwen op de (urgente)
dienstverlening waar zij recht op hebben.
Overig

Met de overige verhogingen van de bijdrage stemmen wij in. Tevens stemmen wij in met de bestemming
van het resultaat over 2021.
Conclusie
Zevenaar verwacht dat de VGGM met bovengenoemde kanttekeningen aan de slag gaat. Alles overziend,
berichten wij u dat de raad kan instemmen met de ontwerpbegroting 2023 VGGM.

Met vriendelijke groet,
De gemeenteraad van Zevenaar,

Inge van Dijk
griffier

zaaknummer

Lucien van Riswijk
burgemeester
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Tijdelijk rapport
Gemeente Zevenaar

Naris
18-05-2022
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ObjectVGGM - Veiligheids- en Gezondheidsregio GelderlandMidden
Adres
Postcode
Plaats
Rechtsvorm
Contactpersoon

Postbus 5364
6802 EJ
Arnhem
Gemeenschappelijke regeling
Lucien van Riswijk

Financiële
Ontwikkeling

gunstig

Risico's

AVG

Risicoscore
25,41

De meerjarige effecten van het COVID-19 virus op de reguliere
dienstverlening / Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
(WNRA) in relatie tot positie vrijwilligers / Sterk toenemende ICTlasten als gevolg van verdere digitalisering
VGGM is verplicht om een interne toezichthouder aan te stellen die
toeziet op de naleving van de AVG. Dit is de functionaris
gegevensbescherming (FG) Implementeren van privacybeleid
overeenkomstig de Algemene Verordening gegevensbescherming
(AVG
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Objecten

VGGM - Veiligheids- en
Gezondheidsregio
Gelderland-Midden
Vragenlijst gemiddelde
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Risicoprofiel verbonden partijen
Via het Naris risicomodel worden verbonden partijen op een groot aantal indicatoren beoordeeld.
Jaarlijks inventariseren wij de risico’s van onze verbonden partijen met behulp van een
gestandaardiseerde vragenlijst. De vragen hebben betrekking op de volgende indicatoren:
directie/bestuur, eigenaarsbelang, marktomgeving, flexibiliteit, contracten, governance, control en
kwaliteit. Per indicator kan een partij een score behalen tussen de 0 en 50.
Het gemiddelde van de scores leidt tot de totale risicoscore. Een verbonden partij met een score van
minder dan 25 valt onder het laag risicoprofiel. Deze verbonden partijen hebben een laag financieel
belang voor Zevenaar, en/of een adequate governancestructuur die de risico’s mitigeert. Een
totaalscore tussen de 25 en 30 duidt op een gemiddeld risicoprofiel. Scores boven de 30 vallen in het
hoge risicoprofiel. Voor de verschillende risicoprofielen is in de Nota Verbonden partijen Zevenaar
2019 (vastgesteld 30 januari 2019) een bijbehorend toezichtarrangement bepaald.
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12 Moties vreemd aan de orde van de dag
1 AANVAARD Motie Lijst 10 Stikstof

Motie Stikstof
De gemeenteraad van Zevenaar, in vergadering bijeen op 6 juli 2022;
Constaterende dat:
1. ook boeren in Zevenaar direct en indirect geraakt kunnen worden door het stikstofbeleid
2. niet elke boer geholpen is door overheidsregels en vangnetten die er nu al zijn
Overwegende dat:
1. de gemeente Zevenaar geen directe invloed heeft op het beleid vanuit Den Haag en de
uitvoering van het beleid door de provincie.
2. de gemeente Zevenaar wel bij machte is met de getroffen boeren in gesprek te gaan en kan
inventariseren waar eventuele behoeften aan steun en ondersteuning liggen.
3. wel haar solidariteit kan en mag uitspreken richting de boeren.
4. wel haar zorgen kan uitspreken richting de provincie met betrekking tot het stikstofbeleid.
Roept het college op:
1. Zijn solidariteit uit te spreken richting de boeren.
2. Zijn zorgen uit te spreken richting de provincie.
3. Met de boeren die dit wensen (opnieuw) in gesprek te gaan en te inventariseren waar
eventuele behoeften aan steun en ondersteuning liggen.
4. De raad te informeren en een terugkoppeling te geven over de bevindingen.
5. De raad te informeren welke mogelijkheden er zijn om in de geïnventariseerde behoeften te
voorzien.
6. Dit zo snel als mogelijk uit te voeren.
en gaat over tot de orde van de dag.
Zevenaar, 6 juli 2022
ONS Zevenaar – Martin H.A.G. Witjes

Deze motie is aangenomen in de vergadering van 6 juli 2022.
Voor stemden leden van de fracties van Lijst 10, Lokaal Belang, WijZZ, CDA, VVD en Sociaal
Zevenaar (18)
Tegen stemden leden van de fracties van PvdA, D66, SP en GroenLinks (7)

De griffier,
I.M. van Dijk

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

1 AANVAARD Motie SP VVD Opstellen richtlijn veelschrijvers

Motie Opstellen richtlijn veelschrijvers
De gemeenteraad van Zevenaar, in vergadering bijeen op 6 juli 2022;

Inleiding
Inwoners kunnen op allerlei manieren communiceren met de gemeente. Zo kunnen inwoners
bijvoorbeeld vragen stellen, klachten melden, of mededelingen doen. Maar ook kunnen zij
bijvoorbeeld verzoeken tot informatie via de Wet Open Overheid (WOO) of een handhavingsverzoek
doen. Dit is wat indieners betreft een groot goed, maar er zijn ook inwoners die hier onevenredig
veel gebruik van maken. Deze mensen worden ook wel “veelschrijvers” genoemd.
Afgelopen periode heeft het college van B&W een eenzijdige gedragslijn opgelegd aan een
veelschrijver. Hierover heeft de SP schriftelijke vragen ingediend. Op basis van de beantwoording van
deze vragen komen wij tot de volgende motie:
Constaterende dat:
1. de eenzijdige gedragslijn nu is opgelegd aan 1 veelschrijver;
2. er sprake is geweest van normoverschrijdend gedrag;
3. dit de gemeente vele euro’s kost.

Overwegende dat:
1.
2.
3.
4.
5.

de gemeente gericht moet zijn op het helpen of doorverwijzen van mensen;
iedere inwoner die dat wenst gehoord moet worden;
de gemeente een redelijke termijn heeft om te reageren;
het contact met wederzijds respect moet plaatsvinden;
het reageren op vragen of opmerkingen geen excessieve kosten met zich mee hoort te
brengen.

Roept het college op:

1. een ‘Gemeentelijke richtlijn veelschrijvers’ op te stellen en hierbij
de afwegingen en begrenzingen voor de in het collegebesluit en schriftelijke vragen
opgelegde gedragslijn als basis te gebruiken;
2. de veelschrijver te informeren over het voornemen een eenzijdige gedragslijn op te leggen;
3. de gemeenteraad te informeren op het moment er een veelschrijversituatie is ontstaan of
als er overwogen wordt een eenzijdige gedragslijn op te leggen;
4. de raad te informeren over de opgestelde richtlijn.

en gaat over tot de orde van de dag.
Zevenaar, 6 juli 2022
Lotte van der Velden, SP Zevenaar
Peter Vos, VVD Zevenaar

Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.

De griffier,
I.M. van Dijk

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

1 INGETROKKEN Motie Lokaal Belang en D66 Romeinse rijk zichtbaar in de gemeente Zevenaar!

Motie vreemd aan de orde van de dag
Romeinse rijk zichtbaar in de gemeente Zevenaar!
De gemeenteraad van Zevenaar, in vergadering bijeen op 6 juli, gehoord de beraadslagingen over de
vondsten van het Romeinse verleden.
Constaterende dat:
1. in Herwen en Aerdt (op de Geitenwaard) grote en unieke vondsten gedaan zijn, waaronder
een grote Romeinse tempel die geheel in tact is. Daarnaast nog duizenden unieke vondsten
zijn gedaan, zoals fibula’s;
2. de Provincie opdrachtgever is geweest van de opgraving en archeologisch onderzoek;
3. alle Romeinse voorwerpen uit het grondgebied van de gemeente Zevenaar verplaatst zijn;
4. er in het verleden, 2014, replica’s geplaatst zijn van de unieke vondsten. In Herwen staat een
replica van de grafsteen van de soldaat Marcus Mallius;
5. er onlangs een project en onthulling van de Romeinse Baadster op de Byland gerealiseerd is.
Overwegende dat:
1. recreatie en toerisme hoog in het vaandel staan binnen deze gemeente en het nieuwe
college-akkoord;
2. het Romeinse verleden steeds meer zichtbaar wordt binnen de gemeente;
3. het teleurstellend is dat alle vondsten de gemeente hebben verlaten, ondanks dat er steeds
meer aandacht komt voor de Romeinen binnen de gemeente;
4. het Romeinse verleden een enorme boost kan geven aan de lokale economie;
5. het lijkt ons onwaarschijnlijk dat de provincie al die duizenden vondsten ten toon gaat
stellen.

Roept het college op:
1. met de provincie in contact te gaan over het mogelijk overbrengen van Romeinse vondsten
naar de gemeente;
2. (in samenwerking met de provincie, archeologen en klankbordgroep) te proberen om de
zichtbaarheid van het Romeinse verleden te vergroten door replica’s of iets anders
dergelijks van de recentelijke vondsten in het gebied te plaatsen. Hierin is invulling van de
mogelijke replica’s en locaties nog niet definitief.
3. op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor de mogelijke replica en eventueel
tentoongestelde vondsten die beschikbaar gesteld worden;
4. de raad voor het eind van het jaar te informeren naar de voortgang en eventuele
ontwikkelingen.

en gaat over tot de orde van de dag.
Zevenaar, 6 juli 2022
Jelle Hugen, Lokaal Belang
Peter Pollmann, D66

Deze motie is ingetrokken in de vergadering van 6 juli 2022.

1 INGETROKKEN Motie PvdA SP GroenLinks WijZZ Openbare en opengestelde toiletten - gemeente Zevenaar

Motie: Openbare en opengestelde toiletten-gemeente Zevenaar
De gemeenteraad van Zevenaar, in vergadering bijeen op 6 juli 2022;
Constaterende dat:
-

iedereen elke dag meerdere malen naar het toilet moet;
de helft van de 3,5 miljoen mensen met buik- of blaasproblemen bij aandrang binnen vijf minuten van
een toilet gebruik moet maken;
een kwart van de mensen met buik- of blaasproblemen zegt dat ze regelmatig tot vaak thuis blijven uit
angst niet snel genoeg bij een toilet te kunnen komen;
onze gemeente een inclusieve gemeente wil zijn in het kader van het VN-verdrag inzake de rechten
van personen met een handicap (waar ook buik- en blaaspatiënten onder vallen);
onze gemeente een gastvrije gemeente wil zijn voor bezoekers en toeristen;
daarom ook in Zevenaar behoefte bestaat aan meer openbare en opengestelde toiletten.

Overwegende dat:
-

er een Toiletnorm is: om de 500 meter een openbaar of opengesteld toilet in verblijfsgebieden en
centra;
de Toiletalliantie stickers beschikbaar heeft om aan te geven dat passanten en klanten daar naar het
toilet kunnen;
er een HogeNood-app is waarmee de gemeente kan samenwerken om de toiletten vindbaar te maken.

Verzoekt het college:
-

de drempel weg te nemen voor hen die door gebrek aan zekerheid over toiletvoorzieningen worden
belemmerd verblijfsgebieden in Zevenaar te bezoeken;
in eerste instantie alle toiletten van maatschappelijk vastgoed van de gemeente ter beschikking te
stellen;
in gesprek te gaan met ondernemers en hen te vragen hun toilet open te stellen;
alle openbare en opengestelde toiletten zichtbaar te maken met stickers en in de HogeNood-app.
de financiële gevolgen en risico’s van bovenstaande in kaart te brengen en hiervoor een
dekkingsvoorstel aan de raad voor te leggen bij de begroting 2023-2026.
de raad te informeren over de voortgang van de uitvoering van deze motie.

en gaat over tot de orde van de dag.
Zevenaar, 6 juli 2022
N. Niebuur-Sluiter, PvdA
L. van der Velden, SP
C.P.J.M. van Aken, GroenLinks
N. van Dellen, WijZZ

Deze motie is ingetrokken in de vergadering van 6 juli 2022.

1 VERWORPEN Motie SP Lijst10 WijZZ Uitbreiden energietoeslag

Motie uitbreiden energietoeslag
De gemeenteraad van Zevenaar, in vergadering bijeen op 6 juli 2022;

Constaterende dat:
1. De energieprijzen dit jaar enorm zijn gestegen
2. De regeling energietoeslag voor inkomens tot 120% van het minimuminkomen bestaat
Overwegende dat:
1. De gestegen energieprijzen niet alleen de mensen tot 120% van het minimuminkomen treft
2. De gemeente dient te voorkomen dat mensen in de schulden terecht komen
Roept het college op:
1. Een eenmalige energietoeslag van 500 euro toe te kennen aan inkomens tussen de 120% en
140% van het minimuminkomen met inachtneming van een budgetplafond van 1 miljoen
euro.
2. De eventueel overgebleven gelden van het rijk voor de energietoeslag hiervoor te
gebruiken;
3. Verdere kosten te dekken uit de algemene reserve.
en gaat over tot de orde van de dag.
Zevenaar, 6 juli 2022
Lotte van der Velden, SP Zevenaar
Martin Witjes, Lijst 10 (ONS Zevenaar)
Nanne van Dellen, WijZZ

Deze motie is verworpen in de vergadering van 6 juli 2022.
Voor stemden de leden van de fracties van de SP, Lijst 10 (ONS Zevenaar), WijZZ en raadslid Ilhan van
de fractie van Lokaal Belang (7)
Tegen stemden de leden van de fracties van Lokaal Belang (met uitzondering van raadslid Ilhan),
CDA, PvdA, VVD, D66, GroenLinks en Sociaal Zevenaar (18).

De griffier,
I.M. van Dijk

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

1 Motie Wijzz Herinrichting sportpark Hengelder 2022

Motie sportpark Hengelder
De gemeenteraad van Zevenaar, in vergadering bijeen op 6 juli 2022,
De initiatiefgroep Hengelder heeft in de informatieve raadsbijeenkomst van 18 mei 2022
een toelichting gegeven over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek op Sportpark
Hengelder dat de afgelopen periode heeft plaatsgevonden. In deze toelichting is gevraagd
om vervolg en daarmee financiële middelen zodat dit burgerinitiatief snelheid blijft
behouden. Zoals tijdens de toelichting is aangegeven is uitstel niet wenselijk gelet op de
staat van de accommodaties van enkele verenigingen op het sportpark.
Dit initiatief werd door de aanwezige fracties met veel steun ontvangen. De fracties hebben
hierbij aangegeven dat vervolgonderzoek nodig was.
Constaterende dat:
1. Gemeente Zevenaar een rijk verenigingsleven kent;
2. Dat deze stichtingen en verenigingen lastig aan voldoende vrijwilligers en kader
kunnen komen;
3. De initiatiefgroep Hengelder heeft een goed plan ontwikkeld waar de huidige
verenigingen op Sportpark Hengelder toekomstbestendig gehuisvest kunnen
worden;
4. Het voorgestelde plan van de intiatiefgroep Hengelder goed past in het vastgestelde
sportbeleid van de gemeente Zevenaar.
Overwegende dat:
1. De leefbaarheid van onze mooie gemeente Zevenaar voor een groot deel haar
fundament vindt in ons rijke verenigingsleven;
2. Wij het als gemeente juist moeten hebben van kansrijke verbindende initiatieven als
voorgesteld in ‘Vernieuwing Hengelder’.
Roept het college op:
1. Het plan ‘Vernieuwing Hengelder’ te omarmen en de gevraagde steun te bieden aan
de initiatiefgroep Hengelder. En eenmalig € 75.000 uit de Algemene Reserve
beschikbaar te stellen voor vervolg van dit initiatief;
2. De gemeenteraad periodiek te informeren over voortgang en eventuele obstakels
bij deze ontwikkeling.
en gaat over tot de orde van de dag.

Zevenaar, 6 juli 2022,
Nanne van Dellen, Fractie WijZZ

Deze motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van 6 juli 2022.
Stemverhouding:

Fracties voor:

Fracties tegen:

De griffier,

De voorzitter,

I.M. van Dijk

L.J.E.M. van Riswijk

13 Z/22/425732 Verzoek tot opheffing geheimhouding (onder voorbehoud bekrachtiging gemeenteraad)
1 1107926 Raadsvoorstel en -besluit verzoek tot opheffing geheimhouding

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

Verzoek tot opheffing geheimhouding
Z/22/425732 – INT/22/1107926
INT/22/1107926
L. van Riswijk
Juridische zaken
E. Sloot / Bedrijfsvoering
0316-595264
e.sloot@zevenaar.nl

1. Samenvatting
Het college heeft een tweetal verzoeken ontvangen op grond van de Wet open overheid. Met deze
verzoeken wordt verzocht om openbaarmaking van de besluiten van de gemeenteraad c.q. het college
en alle achterliggende stukken vanaf 2017 tot heden over het geheel of gedeeltelijk opheffen van de
beperkingen aan de openbaarheid van documenten van de Enquêtecommissie P&O. Voor wat betreft
de besluiten wordt gedoeld op het besluit van de gemeenteraad van 24 maart 2021 waarin de
gemeenteraad het college adviseert de openbaarheidsbeperkingen gedeeltelijk op te heffen en het
besluit van het college van 31 maart 2022 waarin hij besloten heeft om het advies van het de
gemeenteraad over te nemen. Voor de exacte omschrijving van de Woo-verzoeken verwijzen wij naar
de bijlagen.
In één van de verzoeken wordt tevens expliciet verzocht om het opheffen van de geheimhouding voor
zover dit van toepassing is. In dit tweede verzoek wordt ook gevraagd om openbaarmaking van de
brief van Hekkelman Advocaten van 15 maart 2021 aan het Seniorenconvent.
De gemeenteraad heeft bij besluit van 24 maart 2021 de geheimhouding bekrachtigd ten aanzien van
de inhoud van de stukken behorende tot de afhandeling van de heroverweging van de
openbaarheidsbeperkeringen zoals deze zijn opgelegd door de Enquetecommissie inclusief
bijbehorende lijst, welke vertrouwelijk ter inzage heeft gelegen bij het SALD (zie bijlage). Daarnaast
heeft de gemeenteraad eveneens bij besluit van 24 maart 2021 geheimhouding opgelegd ten aanzien
van de inhoud van de brief van Hekkelman Advocaten van 15 maart 2021 (zie bijlage).
De conclusie is dat op de stukken die door de Woo-verzoeken worden bestreken geheimhouding rust
op grond van de Gemeentewet, waartoe de gemeenteraad heeft besloten.
Een verzoek tot openbaarmaking van documenten waarvoor geheimhouding is opgelegd moet
tegelijkertijd worden opgevat als een verzoek om opheffing van die geheimhouding voor zover het
verzoek mede betrekking heeft op documenten die vallen onder de geheimhouding opgelegd op
grond van de Gemeentewet.
Wat betekent dit nu concreet?
Omdat met deze Woo-verzoeken aan het college wordt gevraagd om openbaarmaking van
documenten waar door de gemeenteraad, op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet,
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geheimhouding op is gelegd, moet het college deze Woo-verzoeken zien als een verzoek tot opheffing
van deze geheimhouding waarover de gemeenteraad een beslissing moet nemen.
Het is aan de gemeenteraad om te besluiten of hij al dan niet over wil gaan tot het opheffen van de bij
besluiten van 24 maart 2021 opgelegde geheimhouding. Omdat de in beide besluiten opgenomen
overwegingen om geheimhouding op te leggen nog steeds van toepassing zijn, is het advies om de
geheimhouding niet op te heffen. Het opheffen van de geheimhouding zou bovendien het
heroverwegingsproces doorkruizen.
Mocht de gemeenteraad de geheimhouding op de brief van Hekkelman Advocaten opheffen, dan is
van belang dat deze brief niet onder het college berust. Het ligt in dat geval voor de hand dat de
gemeenteraad, en niet het college, het Woo-verzoek verder afdoet.
Eerst moet op het verzoek om opheffing van de geheimhouding worden beslist. Volgens de
rechtspraak moet daartoe worden beoordeeld in hoeverre nog voldoende redenen bestaan voor de
geheimhouding, met het oog op de belangen uit artikel 25, tweede lid 2 Gemeentewet in samenhang
gelezen met artikel 5.1 van de Woo.
Om een besluit te kunnen nemen op deze Woo-verzoeken is het dus noodzakelijk dat u als
gemeenteraad eerst een besluit neemt over het al dan niet opheffen van de geheimhouding op deze
stukken. Indien u besluit tot opheffing zal het college (in lijn met artikel 3 van het Delegatiebesluit) een
besluit nemen op onderhavige Woo-verzoeken met uitzondering van de brief van Hekkelman
Advocaten omdat deze niet onder het college berust.
2. Raadsvoorstel
1. Naar aanleiding van het ontvangen Woo-verzoeken wordt u voorgesteld om de geheimhouding op
de stukken behorende bij de raadsbesluiten van 24 maart 2021 (met kenmerken INT/21/1017506 en
INT/21/1009747) in stand te laten.
3. Waarom naar de raad
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 24 maart 2021 op grond van artikel 25 lid 2
Gemeentewet besloten tot het opleggen van de geheimhouding en daarom is de gemeenteraad ook
op grond van voornoemd artikel het aangewezen bestuursorgaan om te beslissen over het al dan niet
opheffen van deze geheimhouding.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
De geheimhouding niet op te heffen waarna het college de ontvangen Woo-verzoeken kan afdoen.
5. Argumenten en alternatieven
Argumenten
De ontvangen Woo-verzoeken moeten worden aangemerkt als verzoek om opheffing van de
geheimhouding
Een verzoek om openbaarmaking van documenten ten aanzien waarvan geheimhouding is opgelegd
dient tegelijkertijd te worden opgevat als een verzoek om opheffing van die geheimhouding voor zover
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het verzoek mede betrekking heeft op documenten die vallen onder de geheimhouding van de
Gemeentewet1.
De argumenten om op 24 maart 2021 geheimhouding conform artikel 25 van de Gemeentewet op te leggen
gelden nog steeds
Op 24 maart 2021 heeft u geheimhouding opgelegd op de documenten die vallen onder de reikwijdte
van de ingekomen Woo-verzoeken. Omdat het college nog volop in het heroverwegingsproces zit
gelden de overwegingen die aan u zijn voorgelegd bij besluiten van 24 maart 2021 nog onverkort en zal
het opheffen van de geheimhouding het huidige heroverwegingsproces doorkruizen.
Voor meer achtergrond informatie over het heroverwegingsproces verwijzen wij u naar bijlage 6 bij dit
raadsvoorstel.
Alternatieven
Als u toch over zou gaan tot het opheffen van de geheimhouding, dan zal het college het Woo-verzoek
in behandeling moeten gaan nemen en alle (derde) belanghebbenden in de gelegenheid moeten stellen
om hun zienswijzen kenbaar te maken. Daarmee zal het huidige heroverwegingsproces doorkruist
worden.
6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
Nadat u heeft besloten om al dan niet over te gaan tot het opheffen van de geheimhouding, zal een
besluit worden genomen op de onderhavige Woo-verzoeken. Tegen dit besluit staat bezwaar en
beroep open.
7. Klimaat en duurzaamheid
N.v.t.
8. Communicatie
De indiener van de Woo-verzoeken is nog niet geïnformeerd over het aanhouden van de Wooverzoeken. De verzoeken zijn pas zeer recent ontvangen, en vanwege uw raadscyclus en het
aanstaande zomerreces, wordt u eerst verzocht om een besluit te nemen over het al dan niet opheffen
van de geheimhouding. In lijn met uw besluit zal de aanvrager een besluit op bijgevoegde Wooverzoeken ontvangen.
9. Kosten, baten en dekking
Aan de uitvoering van dit besluit zijn, met uitzondering van de in te zetten ambtelijke capaciteit geen
kosten verbonden.

1

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 november 2016
(ECLI:NL:RVS:2016:3140)
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10. Bijlagen
De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:
Volgorde
1.
2.

Documentnummer
1107914
1107915

3.
4.
5.
6.

1107916
1107917
1107918
1006804

Naam
Raadsbesluit 24 maart 2021- geheimhouding enquêtestukken
Raadsbesluit 24 maart 2021-geheimhouding brief Hekkelman
Advocaten
Woo-verzoek 1
Woo-verzoek 2 (digitaal)
Woo-verzoek 2 (post)
Raadsinformatiebrief d.d. 26 januari 2021 (nr. 2021-009)

Burgemeester en wethouders van Zevenaar
De secretaris
Danielle Jansen

Zaaknummer Z/22/425732

De burgemeester
Lucien van Riswijk
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Raadsbesluit
Onderwerp
Zaaknummer
Documentnummer

Verzoek tot het niet opheffen van de geheimhouding
Z/22/425732
INT/22/1107926

De raad van de gemeente Zevenaar;
overwegende dat
- de ontvangen Woo-verzoeken moeten worden aangemerkt als een verzoek om opheffing van de
geheimhouding, door de raad opgelegd bij besluiten van 24 maart 2021 (kenmerken:
INT/21/1017506 en INT/21/1009747);
- de gemeenteraad verschillende redenen heeft gezien geheimhouding op de betreffende
documenten te leggen en dat deze redenen onverkort van kracht zijn;
- er bij opheffing van de geheimhouding nog steeds sprake is van onevenredige bevoordeling of
benadeling van de bij de raadsenquête betrokken natuurlijke of rechtspersonen dan wel van
derden;
- de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen nog steeds zwaarder weegt dan
het belang van openbaarmaking;
- door de geheimhouding op te heffen zou het huidige heroverwegingsproces doorkruist worden;
- gezien voorgaande het belang van geheimhouding onverminderd overeind is gebleven.

Gelet op artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet.

besluit:
1. Naar aanleiding van de ontvangen Woo-verzoeken de geheimhouding op de stukken behorende bij de
raadsbesluiten van 24 maart 2021 (met kenmerk INT/21/1017506 en INT/21/1009747) in stand te laten.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 6 juli 2022.
De griffier
I.M. van Dijk
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De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk
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1 Bijlage 1_Raadsbesluit bekrachtiging opleggen geheimhouding enquetestukken 24 maart 2021

GEMEENTE

zEvEN

Raadsbesluit
Opleggen van geheimhouding

Onderwerp
Zaaknummer

2/20/378967
lNT/21/1009747

Documentnummer

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkene zwaarder weegt dan het belang van
openbaarmaking;
het in deze kwestie wenselijk is dat betrokkene als eerste kennis kan nemen van de informatie en dat
mede daarom geheimhouding wenselijk is;

onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de raadsenquêtebetrokken natuurlijke of
rechtspersonen dan wel van derden voorkomen moet worden;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:
Gelet op artikel 25 lid

2

van de Gemeentewet

en artikel

10

van de Wet openbaarheidvan bestuur.

besluit:

Geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de inhoud van de stukken behorende tot de
afhandeling van de heroverweging van de openbaarheidsbeperkingenzoals deze zijn opgelegd
door de Enquêtecommissie(Z/zo/378967/lNT/21/1010106) en de bijbehorende lijst zoals deze
vertrouwelijk ter inzage zal liggen bij het SALD met kenmerk leo/378967/lNT/21/1012329.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 24 maart 2021.
De griffier
van der Vlies

zaaknummer

Z/zol378967

De burgemeester

vaWstwijl<
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1 Bijlage 2_Raadsbesluit 24 maart 2021 bekrachtiging geheimhouding brief Hekkelman

GEMEENTE

zEvEN

Raadsbesluit
Bekrachtiging geheimhouding

Onderwerp
Zaaknummer

2/21/385445
lNT/21/1o17506

Documentnummer

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat;
het Seniorenconvent Hekkelman Advocaten heeft gevraagd om het besluit voor te bereiden omtrent de
door de Enquetecommissie opgelegde openbaarheidsbeperkingen;
ls afgesproken dat dit vertrouwelijk gebeurt;

de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen zwaarder weegt dan het belang van
openbaarmaking;
het in deze kwestie wenselijk is dat betrokkene als eerste kennis kan nemen van de informatie en dat
mede daarom geheimhouding wenselijk is;

onevenredige bevoordeling of benadeling van bijde raadsenquêtebetrokken natuurlijke of
rechtspersonen dan wel van derden voorkomen moet worden;
gelezen het voorstel van de burgemeester van Zevenaar:
Gelet op artikel 25 lid

van de Gemeentewet

en artikel

1o

van de Wet

openbaarheidvan bestuur.

besluit:
Geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de inhoud van de briefvan Hekkelman
Advocaten van 15 maart 2021 met kenmerk (Zevenaar/Bezwaren raadsenquête20201261
2085905/1-MC) en het burgemeestersvoorstel met kenmerk 2/21/385445/1017505.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 24 maart 2021.
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RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2021-009
Aan de leden van de gemeenteraad

Datum
26 januari 2021
Zaaknummer
Z/20/378967 /ADV/21/1006804
Onderwerp
Lopende procedures raadsenquête
Portefeuillehouder L. van Riswijk
Contactpersoon
E-mail
Telefoon

E. Sloot
E.Sloot@zevenaar.nl
-

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding
Zoals u weet lopen er diverse procedures met betrekking tot de stukken van de raadsenquêtecommissie.
Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u daarover.
Kernboodschap
Zoals u in het raadsvoorstel ten behoeve van het mandaatbesluit Besluit openbaarheidsbeperkingen (met
kenmerk Z/20/378967/INT/20/1002604) al heeft kunnen lezen, zijn er tegen het besluit van de
Enquêtecommissie van 25 oktober 2017 twee bezwaarschriften ingediend. Het besluit regelt de
overbrenging van – kort gezegd – alle documenten van de raadsenquêtecommissie naar
Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg (hierna SALD) en stelt beperkingen aan de openbaarheid
daarvan voor 75 jaar. Naast deze bezwaarprocedures lopen er nog meer procedures die verband houden
met de stukken van de raadsenquêtecommissie.
Omdat er mogelijk bij u nog onduidelijkheid is over de verschillende rollen van het college, u als raad, de
streekarchivaris en de wijze waarop onze huisadvocaat hierin participeert zetten wij dit voor u uiteen in
deze raadsinformatiebrief. Wij voegen de ter zake ontvangen adviezen in dit dossier als bijlage toe.
Context
☐
Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
☐
Collegeprogramma
☐
Motie/amendement/toezegging
x
Anders, namelijk informeren over actueel onderwerp.

Inhoudelijke boodschap
Inleiding
Er lopen verschillende procedures die betrekking hebben op de stukken van de raadsenquêtecommissie.
Het betreft samengevat de volgende procedures bij de raad en het college:
1. Verzoek om inzage in raadsenquêtestukken waarop openbaarheidsbeperkingen rusten bij het
SALD;
2. Bezwaarprocedures tegen Besluit openbaarheidsbeperkingen van 25 oktober 2017;
en bij het college:
3. Bezwaarprocedures tegen Besluit openbaarheidsbeperkingen van het college van 17 november
2020;
4. Wob-verzoeken ter zake van de raadsenquêtestukken die nog onder het college berusten;
en bij het SALD:
5. Wob-verzoek;
6. AVG inzage verzoek en een verzoek tot beëindiging privacyschending.
Hierna informeren wij u uitgebreid over alle afzonderlijke lopende procedures.
Lopende procedures raad en college
Ad. 1: Verzoek om inzage in raadsenquêtestukken waarop openbaarheidsbeperkingen rusten bij het
SALD
-

-

Op 2 maart 2020 is er bij het SALD een verzoek binnengekomen om inzage in de stukken die in
2017 door de raadsenquêtecommissie zijn overgedragen aan het SALD.
Het verzoek is op 9 april 2020 door de streekarchivaris afgewezen. Op de stukken rusten op grond
van het Besluit openbaarheidsbeperkingen van 25 oktober 2017 van de raadsenquêtecommissie
namelijk openbaarheidsbeperkingen.
Tegen de afwijzing van de streekarchivaris is in mei 2020 een bezwaarschrift ingediend.
Het bezwaar is op 30 augustus 2020 door de streekarchivaris ongegrond verklaard.
Begin oktober 2020 is tegen dit besluit op bezwaar beroep ingesteld bij de rechtbank. In deze
procedure is nog geen zitting gepland.
De streekarchivaris voert verweer in deze procedure. Hekkelman Advocaten (mr. T.E.P.A. Lam &
mr. M.J.O. Copier) treedt op als advocaat-gemachtigde van de streekarchivaris.

De streekarchivaris heeft het verzoek om inzage in de raadsenquêtestukken afgewezen, omdat op deze
stukken openbaarheidsbeperkingen rusten.1 De streekarchivaris had geen ruimte om een andere
beslissing te nemen. Hij moet de opgelegde openbaarheidsbeperkingen namelijk in acht nemen. Hem
komt daarbij geen ruimte voor een belangenafweging toe.2 Uit recente jurisprudentie van de Afdeling
1

Artikel 17 van de Archiefwet: de archivaris stelt de archiefbescheiden aan de verzoeker ter raadpleging of gebruik beschikbaar met inachtneming
van de aan de openbaarheid gestelde beperkingen.
2 AbRS 21 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2476.
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bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt dat de streekarchivaris het verzoek daarom moet
doorsturen naar het orgaan dat wel over (het opheffen van) de openbaarheidsbeperkingen gaat.3 Dat is de
zorgdrager. De streekarchivaris heeft het bezwaar- en beroepschrift op de afwijzing van het verzoek
doorgestuurd naar het college.
Het college is zorgdrager. Het college zal echter als zorgdrager eerst degene moeten horen op wiens last
de archiefbescheiden zijn overgebracht.4 Degene op wiens last de archiefbescheiden zijn overgebracht is
de enquêtecommissie (zie immers het besluit van 25 oktober 2017). De rechtsopvolger van de commissie is
de gemeenteraad. Het één en ander betekent dat de gemeenteraad aan zet is om een inhoudelijk oordeel
te vormen over de opgelegde openbaarheidsbeperkingen. Het college zal daarna, als zorgdrager van het
archief, in lijn met het besluit van de gemeenteraad, formeel een besluit nemen over de bij besluit van 25
oktober 2017 opgelegde openbaarheidsbeperkingen. Daarbij zal bezien moeten worden of de
openbaarheidsbeperkingen geheel of gedeeltelijk opgeheven kunnen/moeten worden.
Voor een uitgebreide onderbouwing van de hiervoor beschreven bevoegdheidsverdeling wordt
verwezen naar het advies van onze huisadvocaat Hekkelman Advocaten en twee daarop
uitgebrachte second opinions van mr. J.L.W. Broeksteeg van de Radboud Universiteit Nijmegen en
prof. mr. dr. D.J. Elzinga van de Rijksuniversiteit Groningen die het advies onderschrijven. Het
advies en de second opinions zijn bijgevoegd.
Kort gezegd: de gemeenteraad moet een inhoudelijk oordeel geven over de opgelegde
openbaarheidsbeperkingen. Het college zal vervolgens in lijn met het oordeel van de gemeenteraad
formeel een besluit nemen over de opgelegde openbaarheidsbeperkingen.
Aangezien de streekarchivaris het bezwaar- en beroepschrift op de afwijzing heeft doorgestuurd naar het
college en alsnog een besluit wordt genomen over de opgelegde openbaarheidsbeperkingen heeft
Hekkelman, als advocaat van de streekarchivaris, aan de rechtbank gevraagd het beroep tegen de
afwijzing van het verzoek om inzage in het SALD zonder zitting af te doen.
Ad. 2: Bezwaarprocedures tegen Besluit openbaarheidsbeperkingen van 25 oktober 2017
Het Besluit openbaarheidsbeperkingen is op 25 oktober 2017 genomen en in augustus 2020 gepubliceerd
in het Gemeenteblad.5 Hoewel getwijfeld kan worden over de vraag of publicatie in het Gemeenteblad
nodig is, is er zorgvuldigheids- en zekerheidshalve voor gekozen dit wel te doen.6 In de Verklaring van
Overbrenging (van de raadsenquêtestukken naar de archiefbewaarplaats) is vervolgens eveneens vermeld
dat openbaarheidsbeperkingen gelden voor alle stukken. Op 15 en 16 september 2020 zijn twee pro forma
bezwaren tegen het Besluit openbaarheidsbeperkingen ontvangen. Op 19 en 20 oktober 2020 zijn de
gronden voor deze bezwaren aangevuld. Kort samengevat zien de bezwaren op:

3

AbRS 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4453; AbRS 21 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2476.
Artikel 15, derde lid, van de Archiefwet: de zorgdrager ten aanzien van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden, kan, gehoord
degene op wiens last de archiefbescheiden zijn overgebracht, de ingevolge het eerste of het tweede lid aan de openbaarheid gestelde beperkingen
opheffen, dan wel ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing laten.
5 Gemeenteblad 2020, 206781 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-206781.html).
4

6

In het advies van Hekkelman is weliswaar vermeld dat het besluit op de in de Awb voorgeschreven wijze bekend moet worden gemaakt alvorens
er sprake kan zijn van inwerkingtreding. Hekkelman heeft ons nadien nader geadviseerd over dit specifieke onderwerp en concludeert dat
bekendmaking in het Gemeenteblad niet nodig was.
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-

enerzijds het opleggen van openbaarheidsbeperkingen voor 75 jaar op alle stukken van de
Enquêtecommissie waardoor ambtsmisdrijven buiten beeld zouden blijven en;
anderzijds op de wijze waarop de stukken zijn overgedragen door de Enquêtecommissie, namelijk
zonder enige screening of toetsing aan privacywetgeving en andere relevante wetgeving.

Op grond van de wet neemt het bestuursorgaan dat het Besluit openbaarheidsbeperkingen heeft
genomen ook een beslissing op het daartegen ingediende bezwaar.7 De raadsenquêtecommissie heeft het
besluit genomen, maar de commissie is opgehouden te bestaan. De gemeenteraad is rechtsopvolger van
de commissie en dient nu een beslissing op de bezwaren te nemen.
Voor een uitgebreide onderbouwing van de hiervoor beschreven bevoegdheidsverdeling wordt
wederom verwezen naar het advies van onze huisadvocaat Hekkelman Advocaten en twee daarop
uitgebrachte second opinions van mr. J.L.W. Broeksteeg en prof. mr. dr. D.J. Elzinga die het advies
onderschrijven.
Hekkelman Advocaten (mr. T.E.P.A. Lam & mr. M.J.O. Copier) vertegenwoordigt de raad in de
bezwarenprocedure en heeft ter hoorzitting van 13 januari 2021 het woord namens de gemeenteraad
gevoerd. Zoals al in de beantwoording van de technische vraag van de fractie van Lokaal Belang is
aangegeven, treedt normaliter Juridische zaken op als adviseur en verweerder namens de raad. Het
college is namelijk op grond van het delegatiebesluit gemeente Zevenaar 2018 bevoegd om namens de
raad verweer te voeren. Op 17 november 2020 heeft het college echter besloten om onze huisadvocaat het
verweer te laten voeren namens de gemeenteraad. Omdat de bezwaren zien op een besluit waar het
college niet eerder bemoeienis in heeft gehad, is het wenselijk om deze rol bij onze huisadvocaat te
beleggen. De rol van onze huisadvocaat is ook besproken met het seniorenconvent. Het seniorenconvent
heeft ingestemd met deze rolverdeling.

Kort gezegd: de gemeenteraad moet een beslissing op de bezwaren tegen het Besluit
openbaarheidsbeperkingen nemen.
Conclusie ad 1. en ad 2. en terugblik
Het onder ad 1. en ad 2. beschrevene komt erop neer dat de gemeenteraad een inhoudelijk oordeel moet
vormen over de op de raadsenquêtestukken gelegde openbaarheidsbeperkingen. Het college moet als
zorgdrager van het archief vervolgens formeel (in lijn met het oordeel van de gemeenteraad) een besluit
over de opgelegde openbaarheidsbeperkingen nemen.
Het college heeft het seniorenconvent in november vertrouwelijk geïnformeerd over het feit dat de
gemeenteraad een besluit moet nemen over de opgelegde openbaarheidsbeperkingen. Dat bleek uit het
advies van onze huisadvocaat Hekkelman Advocaten. Het seniorenconvent had behoefte aan een second
opinion op het advies. Zowel hoogleraar Elzinga van de Universiteit Groningen als hoogleraar Broeksteeg
van de Radboud Universiteit hebben het eerder uitgebrachte advies van onze huisadvocaat bekeken. Dit
heeft gezorgd voor een unaniem advies over de stappen die gezet moeten worden in dit dossier en een
heldere uiteenzetting waar het gaat om de bevoegdheid van zowel college, raad als de streekarchivaris.

7

Artikel 1:5 van de Algemene wet bestuursrecht: bezwaar is het gebruik maken van de bevoegdheid een voorziening tegen een besluit te vragen
bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.
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Tijdens de besloten vergadering van 8 december 2020 van het seniorenconvent is vervolgens besloten om
zeer zorgvuldig tot een herbeoordeling van de opgelegde openbaarheidsbeperkingen, die nodig is om
hierover een besluit te nemen, over te gaan. Daarbij heeft het seniorenconvent besloten deze
herbeoordeling en de voorbereiding van het raadsbesluit bij onze huisadvocaat Hekkelman Advocaten te
beleggen. Afgesproken is (uiteraard) dat zorgvuldigheid en de privacy van betrokkenen voorop staat en,
zodoende, dat zo min mogelijk personen inzage krijgen in de raadsenquêtestukken. Dit betekent dat de
herbeoordeling wordt verricht door de streekarchivaris als beheerder van het archief en Hekkelman
Advocaten. Hekkelman Advocaten zal de stukken enkel inzien als dat strikt noodzakelijk is. Documenten
waarvan op voorhand valt te zeggen dat de openbaarheidsbeperkingen niet mogen worden opgeheven
(bijvoorbeeld besloten verhoren), zal Hekkelman Advocaten niet inzien.
De herbeoordeling heeft tot gevolg dat de beslissing op de bezwaren tegen het Besluit
openbaarheidsbeperkingen niet op tijd zal kunnen worden genomen. Bezwaarmakers hebben dan de
mogelijkheid de gemeenteraad in gebreke te stellen. Daarom is tijdens het seniorenconvent besloten de
huisadvocaat, voor dat geval, te mandateren een besluit op de bezwaren te nemen met daarbij de
instructie tot niet-ontvankelijk- dan wel ongegrondverklaring. Het college heeft de gemeenteraad
voorgesteld dit mandaatbesluit tijdens zijn vergadering van 27 januari 2021 te nemen.
Onder het kopje ‘Borging privacy betrokkenen Enquête’, verderop in deze brief, zullen wij nader
ingaan op de wijze waarop de privacy van alle betrokkenen bij de beoordeling van de stukken van
de Enquêtecommissie conform alle op dat punt geldende wetgeving geborgd is.
Onze huisadvocaten, mr. T.E.P.A. Lam en mr. M.J.O. Copier, hebben de hiervoor beschreven werkwijze
tijdens de hoorzitting van 13 januari 2021 over de bezwaren tegen het Besluit openbaarheidsbeperkingen
aan de bezwaarschriftencommissie en bezwaarmakers toegelicht.
Bij de herbeoordeling van de raadsenquêtestukken zijn ook derden betrokken die een directe rol hebben
gespeeld bij de Enquête. De griffie heeft vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid alle betrokkenen bij de
Enquête (telefonisch en/of per brief) geïnformeerd over het te doorlopen proces zodat iedereen weet hoe
de beoordeling zal plaatsvinden en hoe zij daarin betrokken gaan worden.
Vervolg
De (formele) vervolgstappen zijn:
-

de streekarchivaris zal in lijn met de Archiefwet worden gevraagd om een advies over de
opgelegde openbaarheidsbeperkingen;
de verwachting is dat het raadsbesluit dat nu wordt voorbereid over het (gedeeltelijk) opheffen
van de openbaarheidsbeperkingen eind maart in een besloten vergadering behandeld kan worden;
het college zal vervolgens, in lijn met het standpunt van de raad, een voornemen van een besluit
over de openbaarheidsbeperkingen nemen;
(derde)belanghebbenden wordt de gelegenheid geboden een zienswijze op het voornemen naar
voren te brengen;
het college zal vervolgens, afhankelijk van de zienswijzen en gehoord hebbende de raad, een
(definitief) besluit nemen over de openbaarheidsbeperkingen;
(derde)belanghebbenden worden geïnformeerd over het (definitieve) besluit;
de gemeenteraad neemt een besluit op de bezwaren tegen het Besluit
openbaarheidsbeperkingen;
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-

-

het (definitieve) besluit van het college wordt namens de streekarchivaris ter beschikking van de
rechtbank gesteld in de (mogelijk dan nog) lopende procedure tegen de afwijzing van het verzoek
om inzage in het archief;
voordat daadwerkelijk tot het opheffen van openbaarheidsbeperkingen wordt overgegaan, wordt
aan (derde)belanghebbenden de mogelijkheid geboden een verzoek om voorlopige voorziening in
te dienen waarmee de openbaarmaking (voorlopig) kan worden tegengehouden hangende de op
dat moment (eventueel) lopende procedures.

Lopende procedures college
Naast voornoemde zaken waarin u als raad een actieve rol heeft, lopen er op dit moment ook andere
zaken die verband houden met de Enquêtecommissie.
1. Wob-verzoek ter zake van de raadsenquêtestukken die nog onder het college berusten;
2. Bezwaarprocedures tegen Besluit openbaarheidsbeperkingen van het college van 17 november
2020.
Ad. 3: Bezwaarprocedures tegen Besluit openbaarheidsbeperkingen van het college van 17 november
2020
Op 10 november 2020 heeft het college een besluit genomen over de enquêtestukken die nog onder het
college berusten. Dit besluit is op 17 november 2020 bekend gemaakt. Tegen dit besluit zijn inmiddels
twee pro forma bezwaarschriften ontvangen.
Ad. 4: Wob-verzoeken ter zake van de raadsenquêtestukken die nog onder het college berusten
Op 16 november 2020 is er een Wob-verzoek binnengekomen waarin gevraagd wordt naar alle interne en
externe communicatie, notities, etc. die direct of indirect gerelateerd zijn aan de enquête waarvoor het
college bij besluit van 10 november 2020 heeft besloten om zaken eerder over te dragen aan het
Streekarchief. Op 12 januari 2021 heeft het college hierop besloten.
Op 16 november 2020 is er nog een Wob-verzoek binnengekomen waarin om dezelfde informatie
gevraagd wordt. Ook op dit verzoek is op 12 januari 2021 besloten.
Lopende procedure SALD
Ad. 5: Wob-verzoek SALD
Naast de lopende beroepszaak is er op 19 januari 2021 ook een Wob verzoek bij het SALD
binnengekomen. Dit verzoek ziet op openbaarmaking van de e-mail, agenda en het verslag van de
bespreking van 9 november 2017 tussen het bestuur van het SALD en de voorzitter van de
Enquêtecommissie en actuele stukken die met deze kwestie te maken hebben. Dit verzoek zal binnenkort
door het SALD worden afgedaan.
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Ad. 6: AVG inzage verzoek
Op 21 januari 2021 heeft het SALD een verzoek tot beëindiging van de privacyschending en een verzoek
op grond van artikel 15 AVG ontvangen. Dit verzoek ziet op alle over de verzoeker aanwezige stukken in
het archief van het SALD. Dit verzoek zal door het SALD worden opgepakt.
Overige aspecten
Borging privacy betrokkenen Enquête
Alle betrokkenen (college, streekarchivaris, huisadvocaat en het seniorenconvent) beseffen dat de
herbeoordeling van de enquête stukken heel gevoelig ligt. Tegelijkertijd moet er uitvoering worden
gegeven aan het gedane verzoek en is dit proces uiterst zorgvuldig en mede in overleg met de functionaris
voor gegevensbescherming in gang gezet. Enkel de streekarchivaris en onze huisadvocaat hebben inzage
in de inventarislijst en indien deze lijst onvoldoende duidelijkheid verschaft, zal er sprake zijn van inzage in
de stukken bij het SALD. Vervolgens zal onze huisadvocaat in nauwe samenwerking met de
streekarchivaris een voorstel voor college en raad uitwerken om onder geheimhouding te besluiten over
het al dan niet opheffen van de beperking die momenteel nog geldt op alle stukken die in 2017 zijn
overgedragen naar het Streekarchivariaat. Indien nodig zullen belanghebbende(n) van de enquête om een
zienswijze worden gevraagd. Hierna zal het college, na een zorgvuldige afweging van de zienswijzen en
gehoord hebbende de raad, een besluit nemen.
NB Onze huisadvocaat verricht de in de vorige alinea bedoelde werkzaamheden als advocaat van het
college en de raad. Voor zover onze huisadvocaat bij het verrichten van die werkzaamheden
persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld door stukken bij het SALD in te zien), voldoet zij daarbij aan de
voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet
Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Onze huisadvocaat voldoet daarnaast aan de
andere voorwaarden van de AVG en de UAVG, niet in de laatste plaats vanwege het op haar op grond van
de Advocatenwet rustende beroepsgeheim.
Communicatie en vervolgproces
Communicatie naar buiten
Zie kopje vervolg.
Vervolgproces
Zie kopje vervolg.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris

Lucien van Riswijk
burgemeester

Bijlagen
1. Advies Hekkelman Advocaten;
2. Advies dhr. Broeksteeg, Radboud Universiteit Nijmegen;
3. Advies dhr. Elzinga, Rijksuniversiteit Groningen.
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Bijlage 1

PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK

Gemeentebestuur van Zevenaar
t.a.v.
Postbus 10
6900 AA ZEVENAAR

Per e-mail

:

@zevenaar.nl

Nijmegen, 9 november 2020
Ons kenmerk

Telefoonnummer

Zevenaar/Raadsenquête
20201261 - 2050508/1 - TL/

024 - 382 83 38

E-mail

Faxnummer

t.lam@hekkelman.nl
m.copier@hekkelman.nl

024 - 382 83 88

DIT ADVIES BEVAT PERSOONLIJKE BELEIDSOPVATTINGEN EN IS OPGESTELD TEN BEHOEVE VAN
INTERN BERAAD
Geachte

,

U heeft ons onlangs gevraagd het gemeentebestuur van Zevenaar te adviseren over – kort gezegd – de
verzoeken tot openbaarmaking van stukken van de raadsenquêtecommissie. Hierna treft u ons advies aan.
0.
Leeswijzer
Dit advies is als volgt opgebouwd:
1.

2.
3.
4.

inleiding;
1.1 opheffing Enquêtecommissie en archivering documenten;
1.2 verzoek
om inzage in archief;
1.3
bezwaren
en
tegen besluit openbaarheidsbeperking;
vraagstelling;
managementsamenvatting;
beantwoording;
4.1. algemene aspecten Archiefwet;
4.2. bezwaar tegen Besluit openbaarheidsbeperkingen van 25 oktober 2017;
4.2.1.
wie neemt het besluit?;
4.2.2.
Awb-besluit? Gevolgen?;
4.2.3.
belanghebbendheid bij Besluit openbaarheidsbeperkingen;
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4.2.4.
wie neemt het besluit op bezwaar?;
beroep tegen besluit op bezwaar inzake afwijzing verzoek om inzage;
4.3.1.
wie neemt het besluit?;
4.3.2.
besluit?;
4.3.3.
doorzendplicht?;
4.4. verzoek om opheffing van openbaarheidsbeperking;
conclusie;
afsluiting.
4.3.

5.
6.
1.

Inleiding

1.1
Opheffing Enquêtecommissie en archivering documenten
Bij besluit van de raad van 25 april 2018 is de ‘Enquêtecommissie gemeente Zevenaar’ (hierna: ‘de
Enquêtecommissie’) opgeheven.
In de ‘Enquêteverordening gemeente Zevenaar 2014’ (hierna: ‘de Enquêteverordening’) is (in artikel 18)
vastgelegd dat de raad, na de beëindiging van het onderzoek, besluit dat de processenverbaal en de
overige bescheiden van het onderzoek worden vernietigd, dan wel worden bewaard in het
gemeentearchief. Bescheiden en aantekeningen, die op grond van een besluit van de Enquêtecommissie
geheim dienen te worden gehouden, maken geen deel uit van dit archief. Ten aanzien van deze
bescheiden en aantekeningen bepaalt de commissie waar deze worden bewaard en gedurende welke
periode zij geheim zijn.
Op 25 oktober 2017 heeft de Enquêtecommissie besloten tot het opleggen van beperkingen aan de
openbaarheid ten aanzien van al hetgeen aan haar (in de vergaderingen) digitaal of analoog ter
beschikking is gesteld en tot het overbrengen van de betreffende stukken naar het Streekarchivariaat De
Liemers en Doesburg. Het besluit luidt als volgt:

In de ‘Verklaring van Overbrenging’ van 31 oktober 2017 brengt de Enquêtecommissie de betreffende
documenten over naar het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg en verklaart de Streekarchivaris
van het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg (hierna: ‘de Streekarchivaris’) dat hij de betreffende
documenten in de archiefbewaarplaats heeft opgenomen.
Nadien is door diverse partijen (Stichting Doofpot,
) gevraagd om de beschikking te krijgen over
de stukken van de Enquêtecommissie. Hierna bespreken wij (enkel) de nog lopende verzoeken.
1.2

Verzoek
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Op 2 maart 2020 heeft de Streekarchivaris van
enquêtecommissie Zevenaar ontvangen.

een verzoek om inzage in het archief van de

Bij besluit van 9 april 2020 heeft de Streekarchivaris dit verzoek afgewezen. Reden voor deze afwijzing is
de opgelegde beperking aan de openbaarheid van de betreffende archiefdocumenten.
In de bezwaarprocedure heeft
aangevoerd dat de openbaarheidsbeperking niet rechtsgeldig is,
(mede) omdat het besluit tot het opleggen van de openbaarheidsbeperking niet bekendgemaakt is. Naar
aanleiding van het bezwaar van
is het besluit tot het opleggen van de
openbaarheidsbeperking alsnog, namelijk op 12 augustus 2020, (in het Gemeenteblad) bekendgemaakt.
Bij besluit van 30 augustus 2020 heeft de Streekarchivaris het bezwaar vervolgens ongegrond verklaard.
heeft tegen dit besluit op bezwaar (pro forma) beroep ingesteld bij de rechtbank.
1.3
Bezwaren en
tegen besluit openbaarheidsbeperking
heeft bij brief van 15 september 2020 bovendien (pro forma) bezwaar gemaakt tegen het besluit van de
Enquêtecommissie van 25 oktober 2017 tot het opleggen van de openbaarheidsbeperking, dat
bekendgemaakt is op 12 augustus 2020. Ook de
heeft, bij brief van 16 september 2020,
bezwaar gemaakt tegen dit besluit.
Vraagstelling
Tegen deze achtergrond wilt u weten welke acties nu ondernomen moeten worden en wie daarvoor
verantwoordelijk is.
2.

Managementsamenvatting
De raad voert verweer in de bezwaarprocedure tegen het Besluit openbaarheidsbeperkingen.
3.

De Streekarchivaris voert verweer in de beroepsprocedure tegen het besluit op bezwaar inzake de
afwijzing van het verzoek om inzage in het archief.
De Streekarchivaris had het verzoek om inzage in het archief moeten aanmerken als een verzoek om
opheffing en dit verzoek moeten doorzenden naar het college van burgemeester en wethouders. Het
college van burgemeester en wethouders moet daar, nadat de raad is gehoord, een besluit over
nemen. De inhoudelijke beoordeling van het verzoek is onzes inziens aan de raad.
Kort en goed: er moet een besluit worden genomen over de op de archiefbescheiden gelegde
openbaarheidsbeperkingen. De inhoudelijke beoordeling van dit verzoek is aan de raad om te geven.
Het verdient aanbeveling tussen de drie procedures afstemming te zoeken. In de beroepsprocedure
tegen het besluit van de Streekarchivaris, alsmede de bezwaarprocedure tegen het Besluit
openbaarheidsbeperkingen moet verwezen worden naar het besluit dat het college van burgemeester
en wethouders, gehoord de raad, moet nemen.
Beantwoording
Voordat wij ingaan op de beantwoording van de vraag, besteden wij, (mede) op uw verzoek aandacht aan
enkele algemene aspecten, zoals de wijze van overbrenging, het verantwoordelijke orgaan en de
verhouding tot de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: ‘de Wob’) van de Archiefwet.
4.
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4.1.
Algemene aspecten Archiefwet
De Archiefwet 1995 (hierna: ‘de Aw’) verplicht gemeenten om archiefbescheiden in goede, geordende en
toegankelijke staat te brengen en bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor
in aanmerking komende archiefbescheiden.8 De Archiefwet is uitgewerkt in het Archiefbesluit en de
Archiefregeling.
Hoe gaat de overbrenging van archiefbescheiden in zijn werk? Overbrenging betekent dat de
archiefbescheiden worden verplaatst, van de archiefruimte naar een archiefbewaarplaats, naar een andere
beheerder en soms een andere toezichthouder.9 Uit artikel 12 van de Aw blijkt dat de zorgdrager de
archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar
overbrengt naar een archiefbewaarplaats. Daarnaast kan de zorgdrager op grond van artikel 13, eerste lid,
van de Aw archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen en jonger zijn dan twintig
jaar naar een archiefbewaarplaats overbrengen, wanneer naar het oordeel van de beheerder van de
archiefbewaarplaats voldoende aanleiding bestaat hiervoor ruimte beschikbaar te stellen.
Aan de overbrenging gaat een proces van waardering en selectie vooraf. De resultaten van dat proces
worden vastgelegd in een selectielijst. Selectielijsten zijn lijsten van categorieën van na een bepaalde
termijn te vernietigen of te bewaren archiefbescheiden. De zorgdrager is verplicht tot het ontwerpen van
selectielijsten.10
Op grond van artikel 14 van de Aw zijn archiefbescheiden die in een archiefbewaarplaats berusten in
beginsel openbaar. Bij de overbrenging van archiefbescheiden kan echter worden besloten tot het
opleggen van bepaalde openbaarheidsbeperkingen. Dit is geregeld in artikel 15 van de Aw. De
bevoegdheid tot het nemen van een beperkingsbesluit kan worden uitgeoefend tot het moment van
overbrenging. In artikel 15, tweede lid, van de Aw is vastgelegd dat een openbaarheidsbeperking slechts in
uitzonderlijke situaties kan worden gesteld ná de overbrenging. Openbaarheidsbeperkingen kunnen
slechts voor bepaalde tijd worden aangebracht en vervallen in beginsel na 75 jaar, zo volgt uit artikel 15,
vierde lid, van de Aw.
Het gevolg van het aanbrengen van een openbaarheidsbeperking staat in artikel 17, eerste lid, van de Aw.
Op grond van dat artikel stelt de beheerder van de archiefbewaarplaats archiefbescheiden aan de
verzoeker ter raadpleging of gebruik beschikbaar, met inachtneming van de openbaarheidsbeperkingen.
Deze bepaling biedt de beheerder geen ruimte voor het maken van een belangenafweging.11
De openbaarheidsregimes van de Archiefwet en de Wob sluiten elkaar in beginsel uit. Documenten vallen
onder de reikwijdte van de Wob zolang ze bij het bestuursorgaan ‘berusten’.12 De overgang van de Wob
naar het openbaarheidsregime van de Archiefwet ligt bij het moment van overbrenging en de formele
overdracht naar de archiefbewaarplaats.
In de uitspraak van 8 maart 2017 gaat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de
Afdeling’) in op de verhouding tussen de Archiefwet en de Wob.13 De Afdeling oordeelt dat de Archiefwet,

8

Zie artikel 3 van de Aw. Zie voor de definitie van archiefbescheiden artikel 1, aanhef en onder c, van de Aw.
ten Cate, ‘De verhouding tussen de Archiefwet en de Wob: cohesie of conflict?’, Gst. 2019/134.
10 Artikel 5 van de Aw.
11 AbRS 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4453.
12 H.S. ten Cate, ‘De verhouding tussen de Archiefwet en de Wob: cohesie of conflict?’, Gst. 2019/134, p. 671.
13 AbRS 8 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:620.
9 H.S.
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anders dan de Wob, geen informatiestelsel maar een documentenstelsel bevat.14 De
openbaarheidsbeperkingen die ingevolge de Archiefwet mogelijk zijn, zijn dan ook niet aan de informatie
in de documenten gekoppeld, maar aan het document in zijn geheel.
Verder voorziet de Wob in de artikelen 10 en 11 in meer mogelijkheden om de openbaarheid te beperken
dan de Archiefwet, die slechts voorziet in de drie in artikel 15, eerste lid, van de Aw neergelegde
beperkingen aan de openbaarheid.15 Deze beperkingen komen volgens de Afdeling vrijwel overeen met
enkele weigeringsgronden uit de Wob.16
In Hoofdstuk V van de Aw zijn specifiek de archiefbescheiden van gemeenten geregeld. Artikel 30, eerste
lid, van de Archiefwet regelt dat burgemeester en wethouders overeenkomstig een door de gemeenteraad
vast te stellen verordening, zorgdragen voor de archiefbescheiden van gemeentelijke organen.
In artikel 31 van de Aw is verder vastgelegd dat burgemeester en wethouders een gemeentelijke
archiefbewaarplaats aanwijzen voor de bewaring van over te brengen archiefbescheiden van
gemeentelijke organen.
Artikel 32 van de Archiefwet regelt tot slot dat de gemeentelijke archiefbewaarplaats wordt beheerd door
een gemeentearchivaris of door de secretaris. Voor zover archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar
een archiefbewaarplaats, is de gemeentearchivaris, onder de bevelen van burgemeester en wethouders,
belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. Het derde lid bepaalt
dat burgemeester en wethouders de gemeentearchivaris aanwijzen.
De gemeentearchivaris als bedoeld in artikel 32, derde lid, van de gemeente Zevenaar is de
Streekarchivaris van het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg. Dit is geregeld in de
Gemeenschappelijke Regeling Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg.
Tegen deze achtergrond zullen wij de gestelde vragen beantwoorden.
4.2.
Bezwaar tegen Besluit openbaarheidsbeperkingen van 25 oktober 2017
Wij zullen eerst ingaan op het besluit van de Enquêtecommissie om beperkingen aan de openbaarheid van
de stukken te stellen en de daartegen gemaakte bezwaren.
4.2.1. Wie neemt het besluit?
Bij besluit van 27 oktober 2017 heeft de Enquêtecommissie besloten (voor een termijn van 75 jaar)
beperkingen aan de openbaarheid van de stukken te stellen (hierna: ‘het Besluit
openbaarheidsbeperkingen’). Redenen voor de openbaarheidsbeperkingen waren de eerbiediging van de
levenssfeer en het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken
natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden (artikel 15, eerste lid en onder a en c, van de Aw).
In artikel 15, eerste lid, van de Aw is vastgelegd dat het de ‘zorgdrager’ is, die beperkingen aan de
openbaarheid stelt:

14

AbRS 8 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:620, r.o. 4.1.
AbRS 8 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:620, r.o. 4.1.
16 Zie voor verschillen H.S. ten Cate, ‘De verhouding tussen de Archiefwet en de Wob: cohesie of conflict?’, Gst. 2019/134, p. 675.
15
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“Bij de overbrenging van de in artikel 1, onder c 1° en 2°, bedoelde archiefbescheiden kan de zorgdrager, na advies van de
beheerder van de archiefbewaarplaats, slechts beperkingen aan de openbaarheid stellen voor een bepaalde termijn en met
het oog op:
(…)”.

De ‘zorgdrager’ is ingevolge artikel 1, aanhef en onder d, van de Awb:
“degene die bij of krachtens de wet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden;”.

De zorgdrager binnen de gemeente is het college van burgemeester en wethouders (hierna: ‘het college’).
Een letterlijke lezing van bovenstaande artikelen zou tot gevolg hebben dat het college het Besluit
openbaarheidsbeperkingen in dit geval had moeten nemen, en niet de Enquêtecommissie.
Wij denken echter dat de zorgdrager het Besluit openbaarheidsbeperkingen niet per se hoeft te nemen.
Ook de Enquêtecommissie was daartoe bevoegd. Uit artikel 4 van de Aw blijkt namelijk dat bij een
regeling overheidsorganen kunnen worden opgeheven. Die regeling houdt een voorziening in omtrent hun
archiefbescheiden. Uit artikel 18 volgt dat de Enquêtecommissie besluit welke bescheiden en
aantekeningen van het onderzoek geheim dienen te worden gehouden. De Enquêtecommissie was dan
ook bevoegd het Besluit openbaarheidsbeperkingen te nemen.
Dat een besluit tot het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden niet hoeft te
worden genomen door de zorgdrager, blijkt ook uit onderstaande uitspraak van de Afdeling van 21
oktober 2020. In deze uitspraak werd het beperkingsbesluit genomen door de minister van Verkeer en
Waterstaat. Zorgdrager voor het archief is de minister van OC&W.
“6. Vast staat dat de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat bij het overbrengen van het archief van de Raad
voor de Luchtvaart in 2010 beperkingen heeft gesteld aan de openbaarheid ervan. Verder is van belang dat de minister van
OC&W de zorgdrager is voor het Nationaal Archief, dus ook voor de archieven van de Raad voor de Luchtvaart. In die
hoedanigheid kan deze minister de in artikel 15, derde lid, van de Archiefwet neergelegde bevoegdheid die ziet op de
gestelde beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden uitoefenen. De rijksarchivaris is de beheerder van het
archief en is in die hoedanigheid op grond van artikel 17 van de Archiefwet bevoegd om besluiten te nemen over verzoeken
om inzage.”.17

4.2.2. Awb-besluit? Gevolgen?
Het Besluit openbaarheidsbeperkingen is een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene
wet bestuursrecht: een ‘schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke
rechtshandeling’. De publiekrechtelijke grondslag voor het nemen van dit besluit betreft in dit geval artikel
15 van de Aw (in samenhang gelezen met artikel 4 van de Aw en artikel 18 van de Enquêteverordening).
Het rechtsgevolg van het Besluit openbaarheidsbeperkingen is dat er een beperking van de openbaarheid
rust op de in het besluit genoemde archiefbescheiden.
Vergelijk op dit punt de uitspraak van de Afdeling van 5 april 2017:
“2.2. Het beperkingsbesluit leidt er toe dat een beperking van de openbaarheid rust op de in het besluit genoemde
archiefbescheiden. Dit heeft tot gevolg dat raadpleging of gebruik van deze archiefbescheiden tot 1 januari 2040,
uitsluitend mogelijk is na voorafgaande toestemming van de zorgdrager voor de archiefbescheiden.”.18

17 AbRS 21

oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2476. Zie ook: AbRS 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4453.
AbRS 5 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:929. Zie ook: H.S. ten Cate, ‘De verhouding tussen de Archiefwet en de Wob: cohesie of
conflict?’, Gst. 2019/134.
18
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Belangrijke gevolgen van de kwalificatie van het Besluit openbaarheidsbeperkingen als besluit in de zin
van de Awb zijn voor dit geval 1) dat het op de in de Awb voorgeschreven wijze bekendgemaakt moet
worden (omdat het anders niet in werking treedt19) en 2) dat daartegen door belanghebbenden bezwaar
gemaakt kan worden.
4.2.3. Belanghebbendheid bij Besluit openbaarheidsbeperkingen
en
hebben op 15 respectievelijk 16 september 2020 bezwaar gemaakt tegen het
Besluit openbaarheidsbeperkingen.
De vraag rijst of
en/of
als belanghebbende bij het Besluit openbaarheidsbeperkingen
kwalificeren. Voor de toepassing van het belanghebbendebegrip in zaken over openbaarheidsbeperkingen
geldt specifieke Afdelingsrechtspraak.
Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling van 5 april 2017:
“2.3. Het beperkingsbesluit raakt op gelijke wijze alle personen die de desbetreffende archiefbescheiden willen raadplegen
of gebruiken. [appellant sub 2] stelt dat hij journalist is, bronnenonderzoek doet en daarom geïnteresseerd is in het
desbetreffende stuk. Ook stelt hij dat hij belanghebbende is omdat hij een verzoek tot inzage heeft gedaan voor het stuk.
De enkele stelling dat [appellant sub 2] journalist is en interesse heeft in het stuk is ontoereikend voor het oordeel dat hij
zich in voldoende mate onderscheidt van anderen die in het kader van onderzoek of uit interesse inzage in het stuk
verlangen of in de toekomst zullen verlangen. Het feit dat hij een verzoek heeft gedaan om het desbetreffende stuk in te
zien, maakt dat niet anders. Dat verzoek zal overeenkomstig artikel 17 en, voor zover het een verzoek tot opheffing van de
beperking betreft, op grond van artikel 15, zevende lid, van de Archiefwet moeten worden beoordeeld. Tegen een besluit op
dat verzoek kan [appellant sub 2] rechtsmiddelen aanwenden.
[appellant sub 2] kan ten aanzien van het beperkingsbesluit derhalve niet aangemerkt worden als belanghebbende in de
zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb. Het betoog van de minister slaagt.”.20

Uit deze rechtspraak volgt dat bezwaarmakers zich in voldoende mate moeten onderscheiden van
anderen die (bijvoorbeeld in het kader van onderzoek of uit interesse) inzage in stukken (zullen) verlangen.
In het verweerschrift zal (onder meer) uitgewerkt worden of
en/of
belanghebbende
zijn bij het Besluit openbaarheidsbeperkingen. Ook zal worden bezien of
en/of
tijdig
bezwaar hebben gemaakt.
4.2.4. Wie neemt het besluit op bezwaar?
Op grond van de Awb is het bestuursorgaan dat het besluit waartegen bezwaar is gemaakt (het ‘primaire
besluit’) heeft genomen, ook het bestuursorgaan dat op het bezwaar moet beslissen.21 Het primaire besluit
betreft in dit geval het Besluit openbaarheidsbeperkingen De Enquêtecommissie heeft dit primaire besluit
genomen, en zou dus ook het besluit op bezwaar moeten nemen. De Enquêtecommissie is echter
opgehouden te bestaan. De gemeenteraad dient, gelet op de systematiek van de Gemeentewet, de
Archiefwet en de Enquêteverordening, nu het besluit op bezwaar te nemen. Belangrijkste argument
daarvoor vinden wij, dat het de raad is die de Enquêtecommissie in het leven heeft geroepen en haar ook
heeft opgeheven. Bovendien bestond de Enquêtecommissie uit raadsleden.
4.3.
Beroep tegen besluit op bezwaar inzake afwijzing verzoek om inzage
Hierna gaan wij in op het besluit op een verzoek om inzage in het archief.
19 Artikel 3:40

van de Awb. Vergelijk: rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:63. In dit geval is het
bekendmakingsregime van artikel 3:42 van de Awb van toepassing.
20 AbRS 5 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:929.
21 Artikel 1:5, eerste lid, van de Awb.
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4.3.1. Wie neemt het besluit?
Op 2 maart 2020 heeft de Streekarchivaris van
een verzoek om inzage ontvangen. De
grondslag voor het indienen van een dergelijk verzoek is artikel 17, eerste lid, van de Aw:
“De beheerder van een archiefbewaarplaats stelt de daar berustende archiefbescheiden aan de verzoeker ter raadpleging
of gebruik beschikbaar met inachtneming van de aan de openbaarheid gestelde beperkingen en overeenkomstig de
artikelen 5 en 6 van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.”.

Op grond van artikel 17, tweede lid, van de Awb is de ‘beheerder’ immers bevoegd een verzoek tot
raadpleging af te wijzen:
“De beheerder is bevoegd een verzoek tot raadpleging of gebruik van archiefbescheiden af te wijzen, indien naar zijn
oordeel de toestand van de archiefbescheiden zich daartegen verzet of deze aan de verzoeker niet veilig kunnen worden
toevertrouwd.”.22

De Streekarchivaris is, daar gaan wij vanuit, ‘beheerder’ en daarmee bevoegd om op het verzoek te
beslissen. De Streekarchivaris heeft op 9 april 2020 dus terecht op het verzoek besloten.
4.3.2. Besluit?
De Streekarchivaris heeft het verzoek van
afgewezen, omdat op de stukken
openbaarheidsbeperkingen rusten. Deze afwijzing kwalificeert als een besluit in de zin van artikel 1:3,
eerste en tweede lid, van de Awb waartegen rechtsmiddelen aangewend kunnen worden. Wij vermelden
voor de volledigheid dat de Streekarchivaris geen ruimte toekomt om een belangenafweging te maken bij
de vraag of inzage in de stukken verschaft moet worden als op de stukken openbaarheidsbeperkingen zijn
gelegd.23 De Streekarchivaris moet de opgelegde beperkingen in acht nemen.24 De materiële vraag of op
de stukken openbaarheidsbeperkingen rusten is dus niet aan hem om te beantwoorden. Wie daar wel over
gaat, lichten wij in paragraaf 4.4 over het verzoek om opheffing van de openbaarheidsbeperkingen toe.
Bij besluit van 30 augustus 2020 heeft de Streekarchivaris het bezwaar vervolgens ongegrond verklaard.
heeft tegen dit besluit op bezwaar (pro forma) beroep ingesteld bij de rechtbank. De
Streekarchivaris voert verweer in deze beroepsprocedure.
4.3.3. Doorzendplicht?
Hiervoor bleek dat de Streekarchivaris niet gaat over de vraag of op de stukken al dan niet
openbaarheidsbeperkingen rusten. De vraag rijst of op de Streekarchivaris dan niet de verplichting rust om
het verzoek om inzage in dat geval tevens op te vatten als een verzoek om opheffing van de
openbaarheidsbeperkingen. Hij zal het verzoek in dat geval moeten doorsturen naar het bestuursorgaan
dat bevoegd is op het verzoek te beslissen (de ‘zorgdrager’, i.c. het college, waarover later meer).
Aanvankelijk leek een verplichting om het verzoek ook op te vatten als een verzoek om opheffing van de
openbaarheidsbeperkingen niet uit de Afdelingsrechtspraak te volgen.25 Uit twee Afdelingsuitspraken van
recente datum volgt die verplichting (onder omstandigheden) echter wel uitdrukkelijk.
22

Zie ook: AbRS 5 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX6514; ABRS 21 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2476; rechtbank
Arnhem 23 juli 2009, ECLI:NL:RBARN:2009:BJ6372.
23 AbRS 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4453.
24 AbRS 21 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2476.
25 AbRS 5 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:929.
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Zie in de eerste plaats de uitspraak van de Afdeling van 24 december 2019:
“13. Als de rijksarchivaris een besluit neemt op een verzoek om raadpleging van het CABR, moet hij ingevolge artikel 17,
eerste lid, van de Archiefwet de aan de openbaarheid gestelde beperkingen in acht nemen. Deze bepaling biedt de
rijksarchivaris geen ruimte voor het maken van een belangenafweging. Deze ruimte heeft de minister van OC&W wel als
zorgdrager ten aanzien van het CABR, gehoord de minister van Justitie en Veiligheid op wiens last deze archiefbescheiden
zijn overgebracht. Het is ook de minister van Justitie die de beperkingen heeft gesteld. De minister van OC&W kan op grond
van artikel 15, derde lid, van de Archiefwet, gehoord de minister van Justitie en Veiligheid, de aan de openbaarheid
gestelde beperkingen opheffen dan wel ten aanzien van de verzoeker buiten toepassing laten. Deze bepaling biedt
uitdrukkelijk ruimte voor het afwegen van het belang van de gestelde beperkingen - in dit geval het belang van de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van degenen die in het CABR voorkomen - tegen het belang van de stichting bij
raadpleging van het CABR. De stichting heeft nadrukkelijk gevraagd om van deze bevoegdheid gebruik te maken. Onder
deze omstandigheden had de rijksarchivaris het verzoek om raadpleging van het CABR, voor zover daarbij om de
toepassing van deze bevoegdheid is gevraagd, in zoverre moeten opvatten als een verzoek om het opheffen of buiten
toepassing laten van de aan de openbaarheid gestelde beperkingen door de daartoe bevoegde minister van OC&W,
gehoord de minister van Justitie en Veiligheid. Omdat een ander bestuursorgaan dan de rijksarchivaris hiertoe bevoegd is,
rustte op de rijksarchivaris als ontvanger van het verzoek in zoverre een doorzendplicht. In afwachting van het besluit van
het andere - in zoverre bevoegde - bestuursorgaan op het verzoek om het opheffen of buiten toepassing laten van de
beperkingen wordt in een dergelijk geval de termijn voor het nemen van een besluit op het verzoek om raadpleging van het
CABR opgeschort (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3140).”.26

Uit bovenstaande uitspraak volgt dat als om opheffing van de openbaarheidsbeperkingen wordt gevraagd,
het verzoek moet worden doorgezonden.
Uit de uitspraak van de Afdeling van 21 oktober 2020 lijkt zelfs te volgen dat altijd een doorzendplicht
geldt. In deze uitspraak staat:
“6.3. Omdat de rijksarchivaris niet het bevoegde orgaan is om de gestelde beperkingen aan de openbaarheid buiten
toepassing te laten en de daarbij op grond van artikel 15, derde lid, van de Archiefwet vereiste belangenafweging te
maken, diende de rijksarchivaris het bezwaarschrift van [wederpartij] door te sturen naar het bevoegde orgaan, de minister
van OC&W.
6.4. Dit betekent dat de rechtbank het beroep van [wederpartij] terecht gegrond heeft verklaard en dat zij het besluit van
18 september 2018 van de rijksarchivaris terecht heeft vernietigd, maar dat de gronden die hebben geleid tot haar oordeel
moeten worden verbeterd.”.27

In dit geval had de Streekarchivaris het verzoek dus ook moeten aanmerken als een verzoek om opheffing
van de openbaarheidsbeperkingen en het moeten doorsturen aan het bestuursorgaan dat bevoegd is op
dat verzoek te beslissen.
heeft daar ook expliciet om gevraagd. Dat moet onzes inziens alsnog
gebeuren.
Op dit verzoek gaan wij in de volgende paragraaf in.
4.4.
Verzoek om opheffing van openbaarheidsbeperking
De mogelijkheid om de openbaarheidsbeperkingen op te heffen, is vastgelegd in artikel 15, derde lid, van
de Aw. Daar staat:
“De zorgdrager ten aanzien van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden, kan, gehoord degene op wiens
last de archiefbescheiden zijn overgebracht, de ingevolge het eerste of het tweede lid aan de openbaarheid gestelde

26 AbRS 24
27 AbRS 21

december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4453.
oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2476.
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beperkingen opheffen, dan wel ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing laten, indien het belang van de gestelde
beperking niet opweegt tegen diens belang tot raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden.”.

Uit bovenstaand artikellid blijkt dat de ‘zorgdrager’, gehoord degene op wiens last de archiefbescheiden
zijn overgebracht, de openbaarheidsbeperkingen kan opheffen. Zoals eerder bleek, is het college de
zorgdrager. Het college dient dus op het verzoek te beslissen. Het college moet eerst ‘degene op wiens
last de archiefbescheiden zijn overgebracht’ horen. De Enquêtecommissie heeft opdracht gegeven de
stukken naar het archief te brengen. De Enquêtecommissie is opgeheven. Het college dient daarom,
wederom gelet op het stelsel van de Gemeentewet, de Archiefwet en de Enquêteverordening, de
gemeenteraad te horen voorafgaand aan het nemen van het besluit over het opheffen van de
openbaarheidsbeperkingen.
Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat het college onzes inziens enkel formeel het bevoegd gezag is om op het
verzoek te beslissen. De inhoudelijke afweging of de openbaarheidsbeperkingen kunnen worden
opgeheven ligt bij de gemeenteraad.
Conclusie
De raad voert verweer in de bezwaarprocedure tegen het Besluit openbaarheidsbeperkingen.
5.

De Streekarchivaris voert verweer in de beroepsprocedure tegen het besluit op bezwaar inzake de
afwijzing van het verzoek om inzage in het archief.
De Streekarchivaris had het verzoek om inzage in het archief moeten aanmerken als een verzoek om
opheffing en dit verzoek moeten doorzenden naar het college. Het college moet daar, nadat de raad is
gehoord, een besluit over nemen. De inhoudelijke beoordeling van het verzoek is onzes inziens aan de
raad.
Kort en goed: er moet een besluit worden genomen over de op de archiefbescheiden gelegde
openbaarheidsbeperkingen. De inhoudelijke beoordeling van dit verzoek is aan de raad om te geven. Het
verdient aanbeveling tussen de drie procedures afstemming te zoeken. In de beroepsprocedure tegen het
besluit van de Streekarchivaris, alsmede de bezwaarprocedure tegen het Besluit
openbaarheidsbeperkingen moet verwezen worden naar het besluit dat het college, gehoord de raad,
moet nemen.
Afsluiting
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Neemt u desgewenst contact met ons
op om de inhoud van dit conceptadvies te bespreken?
6.

Met vriendelijke groet,
Hekkelman Advocaten N.V.

Tycho Lam & Merel Copier
advocaten
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Bijlage 2
-----Oorspronkelijk bericht----Van: Broeksteeg, J.L.W
Verzonden: dinsdag 24 november 2020 09:04
Aan: Merel Copier <m.copier@hekkelman.nl>
Onderwerp: advies zevenaar
Beste Merel,
Zoals beloofd ontvang je hierbij een reactie op je advies over de openbaarmaking van stukken van de
raadsenquêtecommissie. In het bijzonder betreft het de vraag welk ambt bevoegd is om het besluit op
bezwaar, gericht tegen een besluit openbaarheidsbeperkingen, genomen door de
raadsenquêtecommissie, te nemen.
Het primaire besluit is een besluit openbaarheidsbeperkingen op grond van de Archiefwet, genomen door
een raadsenquêtecommissie (ook wel: raadscommissie van onderzoek). De commissie is echter
opgeheven. In jouw advies kom je tot de conclusie dat de gemeenteraad het besluit op bezwaar moet
nemen, gelet op de systematiek van zowel de Gemeentewet, de Archiefwet en de Enquêteverordening. Je
geeft daarbij als argumenten dat de raad de commissie heeft ingesteld en opgeheven én dat de commissie
bestond uit raadsleden.
Daar is weinig tegen in te brengen. Ik deel dan ook jouw conclusie. Ik meen dat aan jouw redenering niog
twee argumenten moeten worden toegevoegd.
1. Je beroept je op de systematiek van de Gemeentewet, de Archiefwet en de Enquêteverordening. Ik zou
daar de Awb aan toe willen voegen. Immers, de Awb veronderstelt dat tegen besluiten in de zin van deze
wet bezwaar en beroep open staat. Op een bezwaar volgt een besluit op bezwaar. Indien de raad daartoe
niet bevoegd zou zijn, welk ambt zou dat dan wel zijn? En zou die bevoegdheid alleen aan de
enquêtecommissie toekomen, dan zou dat betekenen dat na opheffing van deze commissie geen enkel
ambt meer bevoegd zou zijn. Dan zou er geen besluit op bezwaar genomen worden. Dat schaadt niet
alleen de rechtsbescherming, dat miskent ook de systematiek van de Awb, waarin - zoals gezegd - na een
bezwaar een besluit op bezwaar volgt.
2. Voor jouw opvatting valt steun te vinden in de parlementaire praktijk van de enquête. Art. 35 WPE 2008
bepaalt, dat na beëindiging van een enquête, (kort gezegd) alle enquêtedocumenten van rechtswege op
de Kamer overgaan. Dat betekent dat de Kamer, na opheffing van de commissie, bevoegd is te besluiten
over deze documenten. Dat is logisch. Als dat niet zo zou zijn, zouden deze documenten in een ‘zwart gat’
verdwijnen. Dat op lokaal niveau geen soortgelijke bepaling is opgenomen in de Enquêteverordening,
betekent niet dat voornoemde regel niet geldt. Zoals gezegd, zij is logisch: er moet een ambt zijn dat
beslist over deze documenten.
Kortom, ik deel jouw conclusie en denk dat er zelfs meer argumenten daarvoor te geven zijn.
vriendelijke groet,
Hansko Broeksteeg
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Bijlage 3
ADVIES GEMEENTE ZEVENAAR INZAKE GEHEIMHOUDING BESCHEIDEN ENQUETECOMMISSIE
Prof. mr. D.J Elzinga
28-11-2020
Vraagstelling:
Casus
‘Bij besluit van 25 april 2018 is de Enquêtecommissie gemeente Zevenaar opgeheven. In de
‘Enquêteverordening gemeente Zevenaar 2014’ (hierna: ‘de Enquêteverordening’) is (in artikel 18)
vastgelegd dat de raad, na de beëindiging van het onderzoek, besluit dat de processenverbaal en de
overige bescheiden van het onderzoek worden vernietigd, dan wel worden bewaard in het
gemeentearchief. Bescheiden en aantekeningen, die op grond van een besluit van de Enquêtecommissie
geheim dienen te worden gehouden, maken geen deel uit van dit archief. Ten aanzien van deze
bescheiden en aantekeningen bepaalt de commissie waar deze worden bewaard en gedurende welke
periode zij geheim zijn.
Op 25 oktober 2017 heeft de Enquêtecommissie besloten tot het opleggen van beperkingen aan de
openbaarheid ten aanzien van al hetgeen aan haar (in de vergaderingen) digitaal of analoog ter
beschikking is gesteld en tot het overbrengen van de betreffende stukken naar het Streekarchivariaat De
Liemers en Doesburg. Het besluit luidt als volgt:
In de ‘Verklaring van Overbrenging’ van 31 oktober 2017 brengt de Enquêtecommissie de betreffende
documenten over naar het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg en verklaart de Streekarchivaris
van het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg (hierna: ‘de Streekarchivaris’) dat hij de betreffende
documenten in de archiefbewaarplaats heeft opgenomen.
Nadien is door diverse partijen (Stichting Doofpot,
) gevraagd om de beschikking te krijgen over
de stukken van de Enquêtecommissie.
Begin dit jaar heeft een inwoner van onze gemeente verzocht om inzage in het archief van de
enquêtecommissie. Bij besluit van 9 april 2020 is dit verzoek afgewezen. Reden voor deze afwijzing is de
opgelegde beperking aan de openbaarheid van de betreffende archiefdocumenten.
In de bezwaarprocedure heeft de
aangevoerd dat de openbaarheidsbeperking niet
rechtsgeldig is, (mede) omdat het besluit tot het opleggen van de openbaarheidsbeperking niet
bekendgemaakt is. Naar aanleiding van het bezwaar van deze inwoner is het besluit tot het opleggen van
de openbaarheidsbeperking alsnog, namelijk op 12 augustus 2020, (in het Gemeenteblad)
bekendgemaakt.
Bij besluit van 30 augustus 2020 heeft de Streekarchivaris het bezwaar vervolgens ongegrond verklaard.
De
heeft tegen dit besluit op bezwaar beroep ingesteld bij de rechtbank. En daarnaast heeft
deze inwoner bij brief van 15 september 2020 bovendien bezwaar gemaakt tegen het besluit van de
Enquêtecommissie van 25 oktober 2017 tot het opleggen van de openbaarheidsbeperking, dat
bekendgemaakt is op 12 augustus 2020. Ook de
heeft, bij brief van 16 september 2020,
bezwaar gemaakt tegen dit besluit.
Ter afdoening van dit beroepschrift en voornoemde bezwaren hebben wij advies ingewonnen bij onze
huisadvocaat, Hekkelman. Zij hebben onder meer aangegeven dat de Streekarchivaris het verzoek om
inzage in het archief moet aanmerken als een verzoek om opheffing en dit verzoek door moet zenden naar
het college van burgemeester en wethouders. Waarna het college daar, nadat de raad is gehoord, een
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besluit over moet nemen. Wij zijn van mening dat de inhoudelijke beoordeling van het verzoek aan de raad
is.
Kort en goed onze conclusie is dat er een besluit moet worden genomen over de op de archiefbescheiden
gelegde openbaarheidsbeperkingen. De inhoudelijke beoordeling van dit verzoek is aan de raad om te
geven. De burgemeester heeft het seniorenconvent vertrouwelijk bijgepraat over dit advies. Zij delen deze
lijn echter niet en zijn van mening dat het “enquêterecht” prevaleert boven de Archiefwet en dat het nooit
zo kan zijn dat het college nu als zorgdrager (artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet) moet worden
aangemerkt. De raad wil dat er onder geen beding stukken bekeken gaan worden en er al dan niet een
herbeoordeling zal plaatsvinden. Daarnaast vindt de huidige gemeenteraad niet dat zij, vanwege
rechtsopvolging, nu een besluit zal moeten nemen op de ingekomen bezwaren.
Het seniorenconvent heeft de burgemeester gevraagd om advies bij u in te winnen. Wij zouden dus graag
van u vernemen hoe u aankijkt tegen de rol van de gemeenteraad in deze lopende kwesties? En of de raad
vanwege de rechtsopvolging, ondanks de eerder ingestelde enquêtecommissie, zich nu moet houden aan
de ‘reguliere’ bepalingen zoals deze volgen uit o.a. de Archiefwet.’28
Beantwoording:
Bij de beantwoording van de vraagstelling wordt niet een schets gegeven van de precieze gang van zaken,
deze wordt bekend verondersteld en is tot in de detail weergegeven in het advies van Hekkelmanadvocaten. In dit advies ligt het accent op de hoofdvraag: is de Archiefwet hier het dominerende wettelijke
document of kan de stelling worden verdedigd dat de Gemeentewet - met daarin vervat het enquêterecht
- als organieke wet domineert boven de Archiefwet.
‘Lex specialis derogat legi generali’? of ‘Lex superior derogat legi inferiori.’?
Er is in dit geval een redenering op te zetten, waarbij het uitgangspunt is dat de Gemeentewet als
organieke wet zou moeten domineren boven de bepalingen van de Archiefwet. Als uitwerking van de
Grondwet bevat de Gemeentewet immers de algemene en organieke ordening van de bevoegdheden
tussen de gemeentelijke bestuursorganen. Op het punt van het recht van onderzoek is er een uitsluitende
competentie van de gemeenteraad, uitgewerkt in een onderzoeks- of enquêteverordening van de
gemeenteraad. In concreto betekent dit dat een enquêtecommissie besluiten kan nemen over de aard en
de bestemming van de bescheiden die onder het beslag van de commissie liggen, inclusief de vraag of
deze bescheiden al dan niet openbaar gemaakt kunnen worden. Om op dit punt doorzettingsmacht te
hebben, zou deze boven-schikking van de organieke wetgeving een formeel aanknopingspunt moeten
hebben. Het adagium - Lex superior derogat legi inferiori (De hogere wet gaat voor de lagere wet) - moet
een aanknopingspunt in het recht hebben om te kunnen overtuigen en om in rechte overeind te kunnen
worden gehouden. De conclusie moet echter zijn dat een dergelijk aanknopingspunt in het Nederlands
recht formeel niet bestaat. Andere landen - zoals bijvoorbeeld Oostenrijk - kennen een speciale status toe
aan de organieke wetgeving, zodat er een tussencategorie ontstaat tussen wetten in formele zin en de
Grondwet. Hoewel in ons land materieel de organieke wetgeving wel als een soort kader dient voor de
bijzonder wetgever, is er formeel geen hogere status van de Gemeentewet ten opzichte van andere
wetten, zoals de Archiefwet. In rechte kan dus niet worden volgehouden dat de Gemeentewet - met
daarin het enquêterecht - een hogere status heeft dan de Archiefwet en daarmee ontvalt de rechtsgrond
aan de redenering dat onder alle omstandigheden en in alle opzichten het enquêterecht domineert ten
opzichte van bepalingen uit de Archiefwet. Desondanks kan wel in rechte worden volgehouden dat na
opheffing van een onderzoekscommissie - zoals in dit geval - er een terugval is naar de gemeenteraad om
inhoudelijk te oordelen over de vraag of de opgelegde geheimhouding van de gearchiveerde bescheiden
28

Aldus de letterlijk vraagstelling, zoals aangeleverd door de gemeente Zevenaar.
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van de onderzoekscommissie zich geheel of gedeeltelijk leent voor een opheffing van de aangebrachte
geheimhouding. In dat verband kan een parallel worden getrokken - zoals ook Broeksteeg betoogt in zijn
second opinion bij het advies van Hekkelman-advocaten - met de voorziening die bestaat voor het
nationale recht van enquête. Broeksteeg brengt dat als volgt onder woorden: Voor deze opvatting ‘valt
steun te vinden in de parlementaire praktijk van de enquête. Art. 35 WPE 2008 bepaalt, dat na beëindiging
van een enquête, (kort gezegd) alle enquêtedocumenten van rechtswege op de Kamer overgaan. Dat
betekent dat de Kamer, na opheffing van de commissie, bevoegd is te besluiten over deze documenten.
Dat is logisch. Als dat niet zo zou zijn, zouden deze documenten in een ‘zwart gat’ verdwijnen. Dat op
lokaal niveau geen soortgelijke bepaling is opgenomen in de Enquêteverordening, betekent niet dat
voornoemde regel niet geldt. Zoals gezegd, zij is logisch: er moet een ambt zijn dat beslist over deze
documenten’. Met andere woorden: de gemeenteraad van Zevenaar komt een materieel oordeel toe over
de vraag of de betreffende geheimhouding wel of niet moet of kan worden opgeheven. Maar daarbij dient
zich de complicatie aan dat het college als ‘zorgdrager’ van archivering op basis van de Archief- en
Gemeentewet het formeel bevoegde bestuursorgaan is.
In het advies van Hekkelman-advocaten wordt een sluitend overzicht gegeven van strekking en
consequenties van de bepalingen uit de Archiefwet. Overtuigend is de redenering dat de betreffende
archivaris geen zelfstandig oordeel toekomt over de vraag of openbaarheid kan worden betracht ten
aanzien van de bedoelde bescheiden. Onder deze omstandigheden is een doorverwijzing van verzoeken
van deze aard naar de gemeentelijke bestuursorganen geboden. En dan rijst vervolgens welk
bestuursorgaan hier welke bevoegdheid heeft.
Lex specialis derogat legi generali ( de speciale wet heeft voorrang op de algemene wet)
In de Archiefwet is het begrip ‘zorgdrager’ cruciaal. Artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet regelt dat
burgemeester en wethouders overeenkomstig een door de gemeenteraad vast te stellen verordening,
zorgdragen voor de archiefbescheiden van gemeentelijke organen. In artikel 31 van de Archiefwet is verder
vastgelegd dat burgemeester en wethouders een gemeentelijke archiefbewaarplaats aanwijzen voor de
bewaring van over te brengen archiefbescheiden van gemeentelijke organen. Het feit dat het college
‘zorgdrager’ is betekent niet dat deze zorgdrager nu ook in eerste aanleg moet beslissen over de vraag
welke bescheiden openbaar zijn en welke niet. In het advies van Hekkelman-advocaten wordt daarbij
verwezen naar jurisprudentie van de Afd. bestuursrechtspraak van de Raad van State. Uit die
jurisprudentie vloeit voort dat de Enquête-commissie bevoegd was om tot de langjarige geheimhouding te
besluiten. Dit betekent echter niet dat daardoor de commissie - en na opheffing de gemeenteraad - de
‘zorgdrager’ is geworden, zoals bedoeld in de Archiefwet. Wel dient conform de Awb (Artikel 1:5, eerste
lid) een besluit op bezwaar te worden genomen door de gemeenteraad - na opheffing van de commissie
de rechtsopvolger - en wel omdat het primaire besluit tot geheimhouding door de commissie is genomen
en nu is gegaan naar de raad. Het college is echter op basis van de Archiefwet bevoegd om formeel te
besluiten over een verzoek tot openbaarmaking. Hier geldt derhalve het adagium - de speciale wet heeft
voorrang op de algemene wet -. Er zijn geen rechtsgronden om dit adagium in deze casus te doorbreken.
Er zijn echter goede gronden om de commissie - en nu de gemeenteraad - het materiële oordeel toe te
staan of er termen zijn om die geheimhouding deels of geheel op te heffen. In de bestuurspraktijk zal in
vrijwel alle gevallen het college het materiële oordeel van de gemeenteraad volgen en dan zijn er ook geen
motieven om de bevoegdheid van de ‘zorgdrager’ te betwisten. Alleen indien het college de intentie zou
hebben om iets anders te beslissen dan de raad, ontstaat een ingewikkelde situatie. Dat is echter theorie
en zal zich niet voordoen, maar indien wel dan ontstaat de formele positie dat het oordeel van het college
primeert.
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